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คำานำา
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ความร่วมมืออันจะนำาไปสู่การต่อยอดงานวิจัยเพื่อนำาไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานควบคุม
การบริโภคยาสูบของประเทศต่อไป

 การประชุมวิชาการในปี พ.ศ. 2562 มีผู้ให้ความสนใจส่งผลงานเข้ารับการพิจารณานำาเสนอทั้งหมด 43 เรื่อง 
จำาแนกเป็นการนำาเสนอด้วยวาจา 18  เรื่อง นำาเสนอด้วยโปสเตอร์ 25 เรื่อง  ในจำานวนนี้มีงานวิจัยและวิทยานิพนธ์
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ยาสูบ

 ในการพิจารณาคัดเลือกงานวิจัยเพื่อนำาเสนอและตีพิมพ์ในหนังสือประกอบการประชุมวิชาการเล่มนี้ ได้ผ่าน
การพิจารณาตรวจสอบคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่านที่มีความเชี่ยวชาญในการวิจัยและการปฏิบัติการ
ในการควบคุมยาสูบ

 คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการของ ศจย. ในครั้งนี้ ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่สละเวลาในการพิจารณา
ประเมินบทคัดย่อ และบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผู้ส่งผลงานวิจัยนำาเสนอ ประกวด และตีพิมพ์เผยแพร่ และผู้
เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่สนับสนุนให้การดำาเนินงานนำาเสนอผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ รวมทั้งการจัดทำาเอกสาร
รวบรวมผลงานวิจัยประกอบการประชุมในครั้งนี้ ประสบความสำาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีอย่างมีคุณค่าและมาตรฐาน

       ศาสตราจารย์ นพ. รณชัย คงสกนธ์
     ผู้อำานวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ



4 5

สารบัญ
กำาหนดการนำาเสนอด้วยวาจา              6
- การดำาเนินงานรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในกลุ่มเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         8
- ปัจจัยทำานายการให้บริการช่วยเลิกบุหรี่ของทันตแพทย์            9
- ประสิทธิผลโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมป้องกันการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ
  ของนักเรียนหญิงระดับชั้นประถมศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร         10
- ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนชาย
  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย             11
- มาตรการจำากัดการขายบุหรี่ให้เยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของเยาวชน 
  ในเขตเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งของประเทศ            12
- การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ของผู้ประกอบการร้านค้าบุหรี่ 
  โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำาเภอ (DHB)      13
- รูปแบบการเลิกบุหรี่ของผู้นำาศาสนา จังหวัดปัตตานี          14
- ผลของโปรแกรมเสริมเชิงรุกด้วยกระบวนการทางสังคม (บาเจาะโมเดล) 
  ต่อการเลิกบุหรี่สำาเร็จในชุมชน จังหวัดนราธิวาส           15
- กระบวนการปรับลดการบริโภคยาสูบโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
  ตำาบลไทรย้อย อำาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก          16
- การจำาหน่ายและการแพร่กระจายผลิตภัณฑ์ยาสูบอิเลกทรอนิกส์  ในสื่อ Social media 
  ที่มีต่อกลุ่มเยาวชน              17
- ปฏิทินช่วยเลิกบุหรี่กับโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชันย์       18
- ผลของโปรแกรมป้องกันการสูบบุหรี่ร่วมกับการใช้ Facebook 
  ในนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 อำาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์         19
- ผลของการให้การปรึกษาในการช่วยเลิกบุหรี่ของโรงพยาบาลบางบัวทอง        20
- การขับเคลื่อนขบวนการช่วยเลิกบุหรี่โดยใช้ชุมชนเป็นฐานตำาบลตะลุโบ๊ะ อำาเภอเมืองปัตตานี 
  จังหวัดปัตตานี               21
- กรณีศึกษา: บริษัทบุหรี่กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพในประเทศแคนาดา      22
- ความชุกของการสัมผัสบุหรี่มือสองระหว่างตั้งครรภ์ ของหญิงตั้งครรภ์จังหวัดเพชรบูรณ์      23
- อิทธิพลของปัจจัยทางสังคมต่อการเลิกบุหรี่สำาเร็จของผู้รับบริการคลินิกเลิกบุหรี่โรงพยาบาลรามัน     24
- Pharmacotherapy interventions for smoking cessation in pregnant women: 
  An umbrella review              25

การนำาเสนอด้วยโปสเตอร์            26
หัวข้อ “บุหรี่กับสุขภาพ”
- ปัจจัยทำานายพฤติกรรมการช่วยเหลือการเลิกสูบบุหรี่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน
  จังหวัดสมุทรสงคราม              27
- ผลของโปรแกรมลดการได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้าน อำาเภอหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์       28
- ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของกลุ่มวัยทำางานในจังหวัดพะเยา       29
- Factors Effecting the Prediction on Suan Dusit Rajabhat University’s 
  Student Regarding to the Intention of Smoking Behavior, Bangkok, Thailand      30
- ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการได้รับควันบุหรี่มือสองในกลุ่มแรงงานแค้มป์คนงานคัดแยกขยะ       31
- การจัดการคุณภาพชีวิตของผู้สูบบุหรี่แบบมีส่วนร่วม โดยกลไก “ปกครอง”
  อำาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด            32

- ชุมชนสดใส ไร้ควันบุหรี่ ตำาบลแม่ทะลบ อำาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่        33
- ชาวบูดีสร้างเสริมสุขภาพเพื่อการไม่สูบบุหรี่โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ต.แหลมโพธิ์        34
- การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบชุมชนปลอดบุหรี่ 
  ตำาบลเขาขี้ฝอย อำาเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี           35
- ปัจจัยเชิงสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ไฟฟ้าและพฤติกรรมต้องการเลิกบุหรี่
  ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร          36
- โครงการเปรียบเทียบสถานการณ์การบริโภคและควบคุมยาสูบระหว่างพื้นที่แหล่งผลิตยาเสพติด
  และพื้นที่ทั่วไป จังหวัดนครศรีธรรมราช: กรณีศึกษากลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง        37
หัวข้อ “การช่วยเลิกบุหรี่”
- ประสิทธิผลและความปลอดภัยของหญ้าดอกขาวต่อการเลิกบุหรี่         39
- ผลของโปรแกรมการให้คำาแนะนำาแบบกระชับต่อการเลิกบุหรี่ของผู้ป่วย แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน      40
- Effect of the Motivation Program to Quit Smoking in Royal Thai Air Force Officers 
  with Non-communicable Disease Risks           41
- การบริการช่วยเลิกบุหรี่/ผลิตภัณฑ์ยาเส้น ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังของโรงพยาบาลแม่สรวย       42
- ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันเลิกบุหรี่ “ไทยไร้ควัน”        43
- ประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยเสพติดยาสูบ ในคลินิกเลิกบุหรี่ โรงพยาบาลพิมาย       44
- ผลของโปรแกรมการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจร่วมกับการนวดกดจุดสะท้อนฝ่ามือ
  ต่อพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่และอาการถอนนิโคตินในผู้ป่วยที่ติดบุหรี่        45
- ผลของโปรแกรมการเลิกบุหรี่ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
  ต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของพระสงฆ์  ในอำาเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา       46
- ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลิกบุหรี่สำาหรับบิดา-มารดาเพื่อลดการสัมผัสควันบุหรี่มือสอง
  ในเด็กป่วยโรคหืด              47
- การประเมินผลโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน จังหวัดเชียงใหม่ 
  ปี 2560 - 2562              48
- โปรแกรมสุขศึกษาช่วยเลิกบุหรี่รายบุคคล รพสต. หนองโสน          49
- เรื่อง ผลของบริการเลิกบุหรี่ด้วยข้อความสั้นต่ออัตราการเลิกบุหรี่ และความพึงพอใจ 
  ในผู้ใช้บริการเลิกบุหรี่ของศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ         50
- การมีส่วนร่วมของหมู่บ้านต้นแบบปลอดบุหรี่ บ้านร้องธารตำาบลศรีดงเย็น อำาเภอไชยปราการ 
  จังหวัดเชียงใหม่              51
หัวข้อ “การติดตามและประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายตามพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560”
- การประเมินประสิทธิผลของมาตรการระดับ ประเทศด้านสิ่งแวดล้อม ให้ปลอดควันบุหรี่
  ในจังหวัดหนองคาย              53

บทความและบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์          54
- ประสิทธิผลโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมป้องกันการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ
  ของนักเรียนหญิงระดับชั้นประถมศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร         55
- การจำาหน่ายและการแพร่กระจายผลิตภัณฑ์ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์  ในส่ือ Social media ท่ีมีต่อกลุ่มเยาวชน     65
- ผลของการให้การปรึกษาในการช่วยเลิกบุหรี่ของโรงพยาบาลบางบัวทอง        69
- กรณีศึกษา: บริษัทบุหรี่กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพในประเทศแคนาดา      77
- การมีส่วนร่วมของหมู่บ้านต้นแบบปลอดบุหรี่ บ้านร้องธารตำาบลศรีดงเย็น อำาเภอไชยปราการ 
  จังหวัดเชียงใหม่              84
- Pharmacotherapy interventions for smoking cessation in pregnant women: 
  An umbrella review              94



6 7

กำาหนดการนำาเสนอด้วยวาจา

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00- 17.00 น
สถานที่  ชั้น 2  ห้อง BB201

ประธาน รองศาสตราจารย์ ดร. อรสา พันธ์ภักดี
รองประธาน ดร. ศรัณญา เบญจกุล

เวลา ชื่อเรื่อง ผู้นำาเสนอ

13.00 – 13.12 น. การดำาเนินงานรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในกลุ่มเยาวชนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (วิทยานิพนธ์)

ณัชชา พัฒนะนุกิจ

13.12 – 13.24 น. ปัจจัยทำานายการให้บริการช่วยเลิกบุหรี่ของทันตแพทย์ 
(งานวิจัย)

ทันตแพทย์หญิง 
บุญพร้อม ไพรงาม

13.24 – 13.36 น. ประสิทธิผลโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมพฤติกรรม
ป้องกันการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบของนักเรียนหญิงระดับ
ชั้นประถมศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (วิทยานิพนธ์)

นายปริญญา ดาระสุวรรณ์

13.36 – 13.48 น. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจสูบบุหรี่
อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(งานวิจัย)

นาวาโทหญิง อรวรรณ  ฆ้องต้อ

14.00 – 14.12 น. มาตรการจำากัดการขายบุหรี่ให้เยาวชนโดยการมีส่วนร่วม
ของเยาวชน ในเขตเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งของประเทศ 
(งานวิจัย)

กันยารัตน์ ธวัชชัยเจริญยิ่ง

14.12 – 14.24 น. การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
พ.ศ. 2560 ของผู้ประกอบการร้านค้าบุหรี่ โดยการมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบ
สุขภาพอำาเภอ (DHB) (งานวิจัย)

นางบังอร ขัตติ

14.24 – 14.39 น. รูปแบบการเลิกบุหรี่ของผู้นำาศาสนา จังหวัดปัตตานี 
(งานวิจัย)

นางศิริพร จินดารัตน์

ผลของโปรแกรมเสริมเชิงรุกด้วยกระบวนการทางสังคม 
(บาเจาะโมเดล) ต่อการเลิกบุหรี่สำาเร็จในชุมชน จังหวัด
นราธิวาส

นางสาวสุนีย์  เจะกะบาซอ

14.39 – 14.51 น. กระบวนการปรับลดการบริโภคยาสูบโดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ตำาบลไทรย้อย อำาเภอ
เนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

นายณัฐพล พุ่มอิ่ม

14.51 – 15.03 น. การจำาหน่ายและการแพร่กระจายผลิตภัณฑ์ยาสูบ
อิเล็กทรอนิกส์  ในสื่อ Social media ที่มีต่อกลุ่มเยาวชน

ดร.ศรีรัช ลอยสมุทร

15.03 – 15.15 น. ปฏิทินช่วยเลิกบุหรี่กับโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่ว
ไทย เทิดไท้องค์ราชันย์

รศ.ดร.ภก.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา

15.15 – 15.27 น. ผลของโปรแกรมป้องกันการสูบบุหรี่ร่วมกับการใช้ 
Facebookในนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 อำาเภอเมือง 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นางสาวจุไรรัตน์ ช่วงไชยยะ

15.27 – 15.39 น. ผลของการให้การปรึกษาในการช่วยเลิกบุหรี่ของโรง
พยาบาลบางบัวทอง

พิมพ์ลภัส บัวครื้น และ
พุทธวรรณ ชูเชิด

15.39 – 15.51 น. การขับเคลื่อนขบวนการช่วยเลิกบุหรี่โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
ตำาบลตะลุโบ๊ะ อำาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

นางสาวฮาลีม๊ะห์ ยามา

15.51 – 16.03 น. กรณีศึกษา: บริษัทบุหรี่กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ด้านสุขภาพในประเทศแคนาดา

พญ.ฉันทนา หมอกเจริญพงศ์

16.03 – 16.15 น. ความชุกของการสัมผัสบุหรี่มือสองระหว่างตั้งครรภ์ ของ
หญิงตั้งครรภ์จังหวัดเพชรบูรณ์

ดร. ไพฑรูย์ สอนทน

16.15 – 16.27 น. อิทธิพลของปัจจัยทางสังคมต่อการเลิกบุหรี่สำาเร็จของผู้รับ
บริการคลินิกเลิกบุหรี่โรงพยาบาลรามัน

พวงประภา เพ็ชรมี

16.27 – 16 39 น. Pharmacotherapy interventions for smoking  
cessation in pregnant women: An umbrella 
review

เภสัชกรหญิงรษิกา อัครกรณ์กุล



8 9

การดำาเนินงานรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในกลุ่มเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1

ณัชชา พัฒนะนุกิจ2 วิทยาธร ท่อแก้ว3 ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร4
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2นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

3รองศาสตราจารย์ ดร. และผู้อำานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม
ประธานหลักสูตรนวัตกรรมการสื่อสารทางการเมืองและการปกครองท้องถิ่น
และอาจารย์ประจำาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. และประธานหลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
และอาจารย์ประจำาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้นิพนธ์หลัก E-mail: bua4747@gmail.com

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษานโยบาย มาตรการ การบริหารจัดการ การสื่อสารชุมชน ปัญหาการดำาเนินงานการรณรงค์ 
และการพัฒนาแนวทางการดำาเนินงานรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในกลุ่มเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
ระเบียบวิธีวิจัย การวิจัยนี้เป็นแบบผสมผสาน เชิงปริมาณใช้วิธีการสำารวจ กลุ่มตัวอย่างเป็นเจ้าหน้าที่ของ อปท.ที่
ทำางานด้านรณรงค์ไม่สูบบุหรี่จำานวน 400 คน จาก อปท. 110 แห่ง ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพใช้วิธีสัมภาษณ์เชิงลึกผู้
ให้ข้อมูลหลักทั้งหมดจำานวน 67 คน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของ อปท.ที่ทำางานด้านรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ จำานวน 65 คน นัก
วิชาการที่ทำางานด้านการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ จำานวน 1 คน และบุคลากรของหน่วยงานที่ทำางานด้านการรณรงค์ไม่สูบ
บุหรี่ จำานวน 1 คน 
ผลการวิจัย พบว่า (1) ผู้บริหารของท้องถิ่นมีบทบาทสำาคัญต่อการกำาหนดนโยบาย มาตรการที่สอดคล้องกับ พ.ร.บ. 
เกี่ยวกับการควบคุมยาสูบของท้องถิ่น (2) การบริหารจัดการที่เกิดผลสัมฤทธิ์ คือ การทำางานร่วมกับเครือข่ายชุมชน 
กำาหนดหน้าที่ไม่ให้ซ้ำาซ้อน ใช้ทรัพยากรสื่อประชาสัมพันธ์ร่วมกันเพื่อการลดต้นทุนการผลิตสื่อในท้องถิ่น (3) การ
สื่อสารชุมชน เครือข่ายชุมชนเป็นกำาลังสำาคัญในการทำางานร่วมกัน โดยใช้เนื้อหาการสื่อสารเชิงบวกด้วยข้อมูลที่น่า
เชื่อถือและเนื้อหาเชิงลบเพื่อให้เห็นความน่ากลัวของบุหรี่ การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อสารกับคนกลุ่มใหญ่ ใช้สื่อสิ่ง
พิมพ์สื่อสารด้านข้อมูลที่มีรายละเอียดมาก ใช้สื่อบุคคลเพื่อเล่าประสบการณ์จริง ใช้สื่อกิจกรรมเพื่อสร้างกระแสความ
ร่วมมือกับประชาชนในท้องถิ่น (4) ปัญหาการดำาเนินงานการรณรงค์ คือไม่สามารถสื่อสารนโยบายและมาตรการให้
เข้าถึงเยาวชนในท้องถิ่นได้ ทิศทางการบริหารและรณรงค์ของ อปท. ไม่ชัดเจน เจ้าหน้าที่ของรัฐขาดประสบการณ์
ด้านการรณรงค์ปัญหาทางสังคม 
สรุปและข้อเสนอแนะ แนวทางการดำาเนินงานรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ในกลุ่มเยาวชนของ อปท. ควรสอดคล้องกับ
กฎหมายการควบคุมยาสูบเพื่อเป็นทิศทางเดียวทั้งประเทศ ภาครัฐควรเข้มงวดติดตามการบังคับใช้กฎหมาย ควรให้
ความสำาคัญในการเก็บข้อมูลพฤติกรรมของเยาวชนในฐานะเป็นกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำามาวางแผนการสื่อสารให้เข้า
ถึงผู้รับสาร ควรวางแผนการบริหารจัดการการรณรงค์ด้านบุคลากรและงบประมาณร่วมกับเครือข่ายชุมชน เพื่อลด
ปัญหาเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ และลดต้นทุนการผลิตสื่อ
คำาสำาคัญ : การรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ นโยบาย มาตรการ การสื่อสารชุมชน การบริหารจัดการ องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น

ปัจจัยทำานายการให้บริการช่วยเลิกบุหรี่ของทันตแพทย์
 

บุญพร้อม ไพรงาม1 ศรัณญา เบญจกุล2 วิริณธิ์ กิตติพิชัย3

1ทันตแพทย์ โรงพยาบาลพรานกระต่าย จังหวัดกำาแพงเพชร
2ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

3ภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้นิพนธ์หลัก E-mail: dr.benjakul@gmail.com

 ทันตแพทย์สามารถช่วยผู้รับบริการทันตกรรมที่สูบบุหรี่ให้เลิกบุหรี่ได้ การวิจัยเชิงสำารวจภาคตัดขวางครั้งนี้ 
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการให้บริการช่วยเลิกบุหรี่ และปัจจัยทำานายการให้บริการช่วยเลิกบุหรี่ตามกรอบแนวคิด 
PRECEDE-PROCEED model 
ระเบียบวิธีวิจัย กลุ่มตัวอย่างคือทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิไม่เกิน120 เตียง สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข จำานวน 539 คน เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามแบบตอบด้วยตนเองทางไปรษณีย์ และออนไลน์ วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน 
ผลการวิจัย พบทันตแพทย์ช่วยเลิกบุหรี่สม่ำาเสมอสูงสุด ได้แก่ การแนะนำาเลิกบุหรี่ ร้อยละ 50.3 เมื่อพิจารณา
การให้บริการช่วยเลิกบุหรี่ครบ 2 ขั้นตอน (2As) สม่ำาเสมอ พบทันตแพทย์ปฏิบัติ ร้อยละ 23.0 โดยมี 8 ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับการช่วยเลิกบุหรี่ 2As สม่ำาเสมออย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ได้แก่ ปีที่สำาเร็จการศึกษา การรับรู้ความ
สามารถตนเอง การรับรู้บทบาทหน้าที่ ความตั้งใจในการช่วยเลิกบุหรี่ คลินิกช่วยเลิกบุหรี่ นโยบายช่วยเลิกบุหรี่ระดับ
จังหวัดและระดับหน่วยงาน การได้รับปัจจัยเสริมแรง โดยความตั้งใจในการช่วยเลิกบุหรี่เป็นปัจจัยทำานายสำาคัญที่สุด
ต่อการให้บริการช่วยเลิกบุหรี่ 2As สม่ำาเสมอของทันตแพทย์ 
สรุปและข้อเสนอแนะ การจัดทำาแนวทางให้บริการเลิกบุหรี่ครบ 2 ขั้นตอนรวมถึงการส่งต่อ จึงควรได้รับการพัฒนา
เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของทันตแพทย์   
คำาสำาคัญ: การช่วยเลิกบุหรี่ ทันตแพทย์ ปัจจัยทำานาย

ศจย.O1001 ศจย.O0002
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ประสิทธิผลโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมป้องกันการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ของนักเรียนหญิงระดับชั้นประถมศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ปริญญา ดาระสุวรรณ์1  ณัฐกฤตา ศิริโสภณ2

1นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2อาจารย์ประจำาสาขาการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้นิพนธ์หลัก E-mail: parinya.da@ku.th

 ปัญหาการบริโภคยาสูบเป็นปัญหาที่สำาคัญของประเทศ ส่งผลให้ประชาชนป่วยและเสียชีวิตก่อนเวลาอันควร  
นอกจากนี้ กลยุทธ์การตลาดยาสูบยังทำาให้มีจำานวนนักสูบหน้าใหม่ในกลุ่มเยาวชนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม
เยาวชนหญิง ซึ่งถือเป็นกลุ่มเป้าหมายสำาคัญของธุรกิจยาสูบ                       
วัตถุประสงค์ ศึกษาประสิทธิผลโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมป้องกันการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบของ
นักเรียนหญิงระดับชั้นประถมศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ระเบียบวิธีวิจัย การวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้ประยุกต์ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behaviors: TPB) 
ของไอเซน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนหญิงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อ
การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ จำานวน 60 คน โดยสุ่มอย่างง่าย แบ่งเป็นโรงเรียนกลุ่มทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบ กลุ่ม
ละ 30 คน กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมป้องกันการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ ประกอบด้วย การ
อภิปราย การระดมสมอง การเล่นเกม การเรียนรู้จากตัวแบบจริง การให้คำามั่นสัญญา การแสดงบทบาทสมมุติ และ
การใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างเจตคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ในการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง ความ
ตั้งใจใฝ่พฤติกรรมป้องกันการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ เป็นระยะ 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 60 นาที ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบ
ได้รับการเรียนการสอนสุขศึกษา เรื่องโทษ พิษภัยของการบริโภคยาสูบ ตามหลักสูตรปกติ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามก่อนและหลังการทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา Dependent - Sample t-test และ 
Independent - Sample t-test 
ผลการวิจัย โปรแกรมฯ มีประสิทธิภาพ คะแนนเฉลี่ยเจตคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ความสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรมไม่บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ ความตั้งใจใฝ่พฤติกรรมป้องกันการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบของกลุ่ม
ทดลองหลังการทดลองเพิ่มขึ้นกว่าก่อนการทดลอง และคะแนนเฉลี่ยเจตคติและความตั้งใจใฝ่พฤติกรรมป้องกันการ
บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุปและข้อเสนอแนะ ควรมีการพัฒนารูปแบบกระบวนการเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมป้องกันการบริโภคผลิตภัณฑ์
ยาสูบ รวมถึงการวางแผนและปรับปรุงช่องทางการสื่อสารสร้างค่านิยมให้หลากหลายรูปแบบ 
คำาสำาคัญ:  โปรแกรมสุขศึกษา พฤติกรรมป้องกันการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ศจย.O1103

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์
ของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

อรวรรณ  ฆ้องต้อ1 กมลวรรณ พุ่มเกิด2 และคณะ2

1นาวาโท หญิง วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ
2วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ศูนย์วิทยาการ กรมแพทย์ทหารเรือ

ผู้นิพนธ์หลัก E-mail: k.orrawan@hotmail.com

 บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic cigarette) เป็นอุปกรณ์รูปแบบใหม่ที่จะส่งผ่านสารนิโคตินเข้าสู่ร่างกาย
โดยไม่ต้องมีการเผาไหม้ และมีบรรจุภัณฑ์ที่ดึงดูดใจ ทันสมัยจึงทำาให้อัตราการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวใน
กลุ่มเยาวชน
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความตั้งใจสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ และสัมพันธ์ของเจตคติต่อบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ สมรรถนะ
แห่งตนในการไม่สูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ กับความตั้งใจในการสูบบุหรี่
อิเล็กทรอนิกส์ในเยาวชน
ระเบียบวิธีวิจัย เป็นงานวิจัยเชิงพรรณนา  กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนแห่งหนึ่ง ใน
เขตธนบุรี จำานวน 159 คน ได้จากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  เก็บข้อมูลระหว่างเดือนสิงหาคม 
ถึง ตุลาคม 2561 โครงร่างการวิจัยผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กรมแพทย์ทหารเรือ (รหัสโครงการ 
RP035/61) แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ แบบสอบถาม1) ข้อมูลส่วนบุคคล 
2) เจตคติต่อบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ 3) สมรรถนะแห่งตนเองในการไม่สูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ 4) การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ และ 5) ความตั้งใจในการสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient)  
ผลการวิจัย กลุ่มตัวอย่างมีความตั้งใจสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ในระยะ 6 เดือนข้างหน้า ร้อยละ 10.06 และ ในระยะ 
1 เดือนข้างหน้า ร้อยละ 1.26 ส่วนเจตคติต่อบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์สัมพันธ์เชิงลบระดับต่ำากับความตั้งใจในการสูบบุหรี่
อิเล็กทรอนิกส์ (r=-.225, p<.05) สมรรถนะแห่งตนในการไม่สูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์สัมพันธ์เชิงลบระดับปานกลางกับ
ความตั้งใจในการสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ (r=-.367, p<.05) ส่วนการรับรู้ข้อมูลข่าวสารบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ไม่มีความ
สัมพันธ์กับความตั้งใจในการสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ (r=.031, p>.05) 
สรุปและข้อเสนอแนะ ครูควรจัดการเรียนการสอนบูรณาการพิษภัยของบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ และเพิ่มการเรียนการ
สอนเพื่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารพิษภัยของบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ในทางที่ถูกต้อง 
คำาสำาคัญ: ความตั้งใจในการสูบบุหรี่ บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ เจตคติต่อบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ สมรรถนะแห่งตนในการไม่สูบ
บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์

ศจย.O1004
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มาตรการจำากัดการขายบุหรี่ให้เยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของเยาวชน
ในเขตเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งของประเทศไทย

กันยารัตน์ ธวัชชัยเจริญยิ่ง  นฤญา ยางธิสาร  กันยา จันทะบุรี และจักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ
หน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบภาคเหนือ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้นิพนธ์หลัก E-mail: pumanatural@gmail.com

 ปัจจุบันร้านค้าบุหรี่ในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังละเมิด พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ด้วยการ
ขายบุหรี่ให้เยาวชน วางโชว์บุหรี่ ณ จุดขาย ขายบุหรี่แบบแยกมวน และให้ลูกค้าเข้าถึงจุดขายบุหรี่ด้วยตัวเอง ซึ่งส่ง
ผลให้เยาวชนไทยยังสามารถเข้าถึงบุหรี่ได้โดยง่าย
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและศึกษาผลของมาตรการการจำากัดการขายบุหรี่ให้เยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของเยาวชน
ในเขตเทศบาลเมืองแห่งหนึ่งของประเทศไทย 
ระเบียบวิธีวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) ผสมผสานการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ทำาหน้าที่เป็นนักวิจัยร่วม จำานวน 25 คน และผู้
ประกอบการร้านร้านค้าที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการประเมินผล จำานวน 116 ร้านค้า การวิจัยครั้งนี้ใช้ระยะเวลาวิจัย 1 ปี 
แบ่งการดำาเนินงานออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ วางแผนแก้ไขปัญหา นำาแผนงานไปปฏิบัติ และสังเกตผลและประเมินผล  
มาตรการการจำากัดการขายบุหรี่ให้เยาวชนที่เยาวชนพัฒนาขึ้นมี 4 มาตรการ คือ ออกพบปะเยี่ยมเยียนผู้ประกอบ
การร้านค้า  จัดทำาสื่อสัญลักษณ์ประกาศเจตนารมณ์ของร้านค้าบุหรี่  รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน และ
กระตุ้นเตือนผู้ประกอบการร้านค้าอย่างต่อเนื่อง ประเมินผลเปรียบเทียบข้อมูลพฤติกรรมการขายบุหรี่ก่อนและหลัง
การวิจัยโดยใช้แบบสอบถาม และเก็บข้อมูลผลลัพธ์ที่เกิดกับเยาวชนด้วยเทคนิคการเล่าเรื่อง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
เชิงพรรณนา สถิติ McNemar test และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
ผลการวิจัย ภายหลังการวิจัย พฤติกรรมการละเมิดกฎหมายของร้านค้าบุหรี่ลดลงกว่าก่อนวิจัยอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติ (p-value <0.05)  ประกอบด้วย วางโชว์บุหรี่ ณ จุดขายลดลงจากร้อยละ 67.8 เหลือร้อยละ 23.3 การขายบุหรี่
แบบแยกมวนลดลงจากร้อยละ 70.2 เหลือร้อยละ 35.3 และขายบุหรี่ให้เยาวชนหรือบุคคลที่มีอายุต่ำ�กว่ากฎหมาย
กำาหนดลดลงจากร้อยละ 53.7 เป็นร้อยละ 2.6 ในขณะที่การขายบุหรี่โดยให้ลูกค้าเข้าถึงด้วยตัวเองลดลงแต่ไม่มีนัย
สำาคัญทางสถิติ และก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อเยาวชนที่เป็นนักวิจัยร่วม 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีต่อการวิจัยและต่อ
กระบวนการทางกฎหมาย ได้รับการพัฒนาศักยภาพและภาวะผู้นำา และเกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิกในชุมชน 
สรุปและข้อเสนอแนะ การมีส่วนร่วมของเยาวชนในครั้งนี้ช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขายบุหรี่ของผู้ประกอบการ
ร้านค้าให้ถูกกฎหมายมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ช่วยยกระดับศักยภาพของเยาวชนที่เข้าร่วมการวิจัย อย่างไรก็ตาม ยัง
จำาเป็นอาจต้องมีการศึกษาประสิทธิผลของมาตรการการดังกล่าวในระยะยาว 
คำาสำาคัญ: การมีส่วนร่วมของเยาวชน วิจัยเชิงปฏิบัติการ ขายบุหรี่ให้เยาวชน ควบคุมยาสูบ

ผลของการขับเคลื่อนการควบคุมการจำาหน่ายยาสูบ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ของผู้ประกอบการร้านค้าบุหรี่ 

โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำาเภอ (DHB)

บังอร ขัตติ1 ฐิจิวัฒน์ ขัตติ1 อำานาจ ศรีคำา1 จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ2 และนฤญา ยางธิสาร2

 1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลห้วยเดื่อ อำาเภอน้ำ�ปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
2หน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบภาคเหนือ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้นิพนธ์หลัก E-mail: bo_khatti@hotmail.com

 พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 เป็นกฎหมายฉบับใหม่ที่จัดทำาขึ้น เพื่อกำาหนดมาตรการ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ  และยกระดับการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยเฉพาะเยาวชน
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการรับรู้และการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ของผู้ประกอบการ
ร้านค้าบุหรี่  และขับเคลื่อนและประเมินผลการควบคุมการจำาหน่ายยาสูบตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 
2560 โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำาเภอ 
ระเบียบวิธีวิจัย การวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) สนามวิจัยคือ ตำาบลน้ำ�ไผ่ อำาเภอน้ำ�ปาด กลุ่ม
เป้าหมายแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำานวน 55 คน ได้แก่ คณะกรรมการ DHB และเครือ
ข่าย  2) กลุ่มเปรียบเทียบก่อนและหลังดำาเนินการ จำานวน 84 คน ได้แก่ ผู้ประกอบการร้านค้า 29 ร้าน นักเรียนชั้น
มัธยมต้น 55 คน  แบ่งการศึกษาเป็น 4 ระยะ คือระยะที่ 1 ศึกษาการรับรู้และการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบ พ.ศ. 2560 ระยะที่ 2 การกำาหนดมาตรการการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ฯ ระยะที่ 3 พัฒนามาตรการการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ.ฯ และระยะที่ 4 การประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ และการ
สนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์
เปรียบเทียบก่อนและหลัง การดำาเนินการด้วยสถิติเชิงอนุมาน t-test 
ผลการวิจัย พบว่าหลังการวิจัยผู้ประกอบการร้านค้ามีความรู้เพิ่มมากขึ้น (t=7.780, p < 0.001) มีพฤติกรรมการ
ขายบุหรี่ที่ถูกต้องสูงกว่าก่อนการวิจัย (t=9.028, p < 0.001) หลังการวิจัยเยาวชนเข้าถึงบุหรี่ได้น้อยกว่าก่อนการ 
วิจัย (t=16.325, p < 0.001) และมีพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการสูบบุหรี่สูงกว่าก่อนการวิจัย (t=6.424, p 
< 0.001) 
สรุปและข้อเสนอแนะ การขับเคลื่อนมาตรการการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ของผู้ประกอบการร้านค้าจำาหน่ายบุหรี่ โดย
การมีส่วนร่วมของชุมชนภายใต้คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต (DHB) ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีการปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ.เพิ่มมากขึ้น เยาวชนเข้าถึงบุหรี่ได้ยากขึ้น ควรมีการขยายการขับเคลื่อนมาตรการ การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. สู่
พื้นที่อื่น และนำารูปแบบการขับเคลื่อนไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนการดำาเนินงานด้านอื่น ๆ  
คำาสำาคัญ: การปฏิบัติตามกฎหมาย  พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560  
             คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำาเภอ
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รูปแบบการเลิกบุหรี่ของผู้นำาศาสนา จังหวัดปัตตานี

ศิริพร จินดารัตน์1 ต่วนนุรมา หะมะ2 พารีดาห์ ดาโอะ3 กีรติ มอลอ3 
ตีหรอห๊ะ ดนหรอหมาน4 ฤทัยชนนี สิทธิชัย5

1พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ โรงพยาบาลหนองจิก จังหวัดปัตตานี 2สำานักงานสาธารณสุขปัตตานี 
3โรงพยาบาลมายอ 4สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

5รองศาสตราจารย์ ดร. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ผู้นิพนธ์หลัก E-mail: poo4159@hotmail.com

 การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำาคัญของการเกิดโรคเรื้อรังแต่สามารถป้องกันได้ ปี 2557-2560 อัตราการสูบบุหรี่
ของจังหวัดปัตตานีมีแนวโน้มลดลง ร้อยละ 87.25 ของประชากรจังหวัดปัตตานี นับถือศาสนาอิสลามและผู้นำาศาสนา
เป็นต้นแบบที่สำาคัญของชาวมุสลิม พบว่าปัจจุบันร้อยละ 40.2 ของผู้นำาศาสนาในจังหวัดปัตตานียังสูบบุหรี่                                                                                                                           
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษารูปแบบการเลิกบุหรี่ของผู้นำาศาสนา จังหวัดปัตตานี                                            
ระเบียบวิธีวิจัย การวิจัยนี้ใช้วิธีแบบผสม (Mixed Method)  ได้แก่ วิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่าง
เลือกแบบเฉพาะเจาะจง ประกอบด้วย ผู้นำาศาสนาในมัสยิดปลอดบุหรี่ จำานวน 48 คน จาก 4 มัสยิดในอำาเภอ
หนองจิกและอำาเภอมายอ จังหวัดปัตตานี แบ่งเป็น 4 กลุ่มคือ กลุ่มสูบบุหรี่ กลุ่มกลับไปสูบซ้ำา กลุ่มไม่สูบบุหรี่ และ
กลุ่มเลิกบุหรี่ได้ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ดำาเนินการวิจัยตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 ถึงกรกฎาคม 2562 เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถามทั่วไปรายบุคคล  การวิจัยเชิงคุณภาพ คือ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ใช้การ
สัมภาษณ์เชิงลึกรายกลุ่มและสนทนากลุ่ม โดยการบันทึกเทปและสังเกตแบบมีส่วนร่วม วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิง
พรรณนาและเชิงคุณภาพด้วยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา                                                                      
ผลการวิจัย ผลการวิจัยเบื้องต้น (preliminary) พบว่า ผู้นำาศาสนาส่วนใหญ่อายุระหว่าง 41-60 ปี ร้อยละ 67 ระดับ
การศึกษาชั้นประถมศึกษา ร้อยละ 46 และเรียนศาสนาชั้น 4 ร้อยละ 44 การรับรู้ด้านสุขภาพมีโรคเรื้อรังร้อยละ 
46 ครอบครัวสูบบุหรี่ร้อยละ 58 ผู้นำาศาสนาเลิกบุหรี่ได้ ร้อยละ 39.58 ผู้ที่ยังสูบบุหรี่ ร้อยละ 22.91 และกลับไป
สูบซ้ำา ร้อยละ 2.08 ผู้นำาศาสนามีความรู้เกี่ยวกับบุหรี่ในระดับดี ร้อยละ 84.44 กลุ่มผู้เลิกบุหรี่ได้ใช้วิธี     ก) นำา
หลักศาสนาไปปฏิบัติว่าบุหรี่เป็นสิ่งต้องห้าม (หะรอม)  ข) หักดิบ ค) เบี่ยงเบนความสนใจทำากิจกรรมอื่น ๆ และ 
ง) ใช้ทักษะปฏิเสธและสมุนไพรช่วยเลิกบุหรี่ ทั้งนี้ยังมีปัจจัยที่ช่วยเลิกบุหรี่ ได้แก่ ความพร้อมในการเลิกและ
จิตใจที่เข้มแข็ง ครอบครัวและเพื่อนผู้นำาศาสนาสนับสนุนให้เลิก การมีโรคประจำาตัว และเรียนรู้หลกัศาสนาซ้ำา ๆ                                                                                                  
สรุปและข้อเสนอแนะ ผู้นำาศาสนาเป็นต้นแบบที่สำาคัญในการช่วยเลิกบุหรี่ ควรใช้พลังเครือข่ายในชุมชนผลักดันการ
รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้เห็นความสำาคัญ รวมทั้งกำาหนดมาตรการทางสังคมปลอดบุหรี่ในการถือปฏิบัติ
คำาสำาคัญ: รูปแบบการเลิกบุหรี่   ผู้นำาศาสนา

ผลของโปรแกรมเสริมเชิงรุกด้วยกระบวนการทางสังคม (บาเจาะโมเดล) 
ต่อการเลิกบุหรี่สำาเร็จในชุมชน จังหวัดนราธิวาส

สุนีย์  เจะกะบาซอ1 ฮารตีนี  เล๊ะสิ2 มูหัมมัดไซนูเด็น มิงซู3 นูรีฮัน มะเซ็ง4 ธรรมสินธ์ อิงวิยะ5

1นักวิชาการสาธารณสุข สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 2โรงพยาบาลบาเจาะ 
3เภสัชกร โรงพยาบาลบาเจาะ 4โรงพยาบาลส่งเสริมตำาบลลุโบะสาวอ  
5ดร.นายแพทย์ ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว และเวชศาสตร์ป้องกัน 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้นิพนธ์หลัก E-mail: look_yoke@hotmail.com

 ปี พ.ศ. 2560 โรงพยาบาลบาเจาะได้บูรณาการกระบวนการทางสังคมเสริมจากการดำาเนินงานคลินิกเลิก
บุหรี่เพื่อเพิ่มอัตราการเลิกบุหรี่ในชุมชน 
วัตถุประสงค์ ศึกษาผลของกระบวนการทางสังคม (บาเจาะโมเดล) ต่อการเลิกบุหรี่สำาเร็จในชุมชนบาเจาะ จ.นราธิวาส 
การดำาเนินงานวิจัย เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ใช้กระบวนการทางสังคม (บาเจาะโมเดล) ประกอบด้วย 1) การให้ความ
รู้เกี่ยวกับบุหรี่โดยบุคคลต้นแบบ 2) การสร้างการรับรู้ความสามารถตนเองและความคาดหวังในผลดีของการเลิก 
และ 3) การสร้างแรงสนับสนุนทางสังคม ดำาเนินการในกลุ่มผู้รับบริการในระบบคลินิกแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือกลุ่มผู้รับ
กระบวนการทางสังคม 46 คน และกลุ่มที่รับยา จำานวน 53 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยเปรียบเทียบอัตราเลิกบุหรี่สำาเร็จ
ระหว่างกลุ่ม 
ผลการวิจัย กลุ่มที่รักษาที่คลินิกด้วยการใช้ยามีภาวะการติดนิโคตินสูงกว่ากลุ่มใช้กระบวนการทางสังคม เหตุผลหลัก
ในการเลิกของกลุ่มใช้ยา ได้แก่ สุขภาพแย่ลงและต้องการเป็นแบบอย่างที่ดี และกลุ่มได้รับกระบวนการทางสังคม 
ได้แก่ สุขภาพแย่ลงและคนในครอบครัวขอร้องให้เลิก ปัจจัยที่สนับสนุนการเลิกบุหรี่สำาเร็จของทั้งสองกลุ่ม คือการมี
โรคประจำาตัวและการรับรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมีผลต่อการเลิกบุหรี่ได้สำาเร็จ อัตราการเลิกบุหรี่สำาเร็จด้วย
กระบวนการทางสังคม ร้อยละ 52 สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับยาที่คลินิกเลิกบุหรี่ ร้อยละ 49 ปัจจัยสำาคัญในการเลิกบุหรี่
สำาเร็จ คือ การรับรู้เรื่องสุขภาพและความเจ็บป่วยของตน 
สรุปและข้อเสนอแนะ โปรแกรมเสริมด้วยกระบวนการทางสังคมเพิ่มอัตราการเลิกบุหรี่ในชุมชนได้และสามารถ
ดำาเนินการได้โดยหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทที่มีข้อจำากัดเรื่องการใช้ยา
คำาสำาคัญ: โปรแกรมการเลิกบุหรี่ คลินิกเลิกบุหรี่ กระบวนทางสังคม บาเจาะโมเดล

ศจย.O0008 ศจย.O0109
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กระบวนการปรับลดการบริโภคยาสูบโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ตำาบลไทรย้อย อำาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

 
ณัฐพล พุ่มอิ่ม 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลไทรย้อย อำาเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
ผู้นิพนธ์หลัก E-mail: Natthaphon_phum@hotmail.com

 ข้อมูลการบริโภคยาสูบในชุมชนแห่งหนึ่งพบผู้สูบบุหรี่ ร้อยละ 10.49 ซึ่งมีแนวโน้มจำานวน ความถี่ในการสูบ
บุหรี่เพิ่มมากขึ้น การลดการบริโภคยาสูบจะช่วยให้ผู้สูบมีสุขภาพดีขึ้น 
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการปรับลดการบริโภคยาสูบโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ระเบียบวิธีวิจัย วิจัยนี้ใช้แนวคิดวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) เพื่อ
การขับเคลื่อนตามขั้นตอนการวิจัยเน้นความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชน แบ่งเป็น 3 ระยะคือ 
1)เตรียมความพร้อม 2) ศึกษาข้อมูลชุมชนและสถานการณ์ปัญหาการบริโภคยาสูบ 3) วางแผนอย่างมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ด้วยการ วิเคราะห์ SWOT และ TOP MODEL และการจัดทำาแผนแบบมีส่วนร่วมด้วยกระบวนการกลุ่ม 4) 
ปฏิบัติการตามแผนลดการสูบบุหรี่ และ 5) ติดตามและประมวลผลข้อมูล 
ผลการวิจัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างติดสารนิโคตินระดับปานกลาง ร้อยละ 44.23 การอภิปรายกลุ่มแบบเข้มข้นของผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องหลัก, เกี่ยวข้องรอง  รู้สึกไม่ชอบคนบริโภคยาสูบ คาดหวังให้ลด  มีวิธีการในการสร้างแรงจูงใจและให้
กำาลังใจ  โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุน
สรุปและข้อเสนอแนะ จากผลการวิจัย พบว่า ชุมชนให้ความสำาคัญกับการปรับลดการบริโภคยาสูบในชุมชน การมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การวางแผนและจัดทำาแผนแบบมีส่วนร่วม จึงควรนำาแผนที่ได้ไปปรับใช้ในชุมชนอย่างเป็น
รูปธรรมและประเมินประสิทธิผล รวมถึงพัฒนารูปแบบที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ต่อไป
คำาสำาคัญ: การปรับลดยาสูบ  การมีส่วนร่วม

ศจย.O0010 ศจย.O0111

การจำาหน่ายและการแพร่กระจายผลิตภัณฑ์ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์
ในสื่อสังคมที่มีต่อกลุ่มเยาวชน1

ศรีรัช ลอยสมุทร2 
1เผยแพร่ในวารสาร กฎหมายสุขภาพและสาธารณสุข ฉบับที่1 มค.2562

2ดร. และอาจารย์สาขาการสื่อสารการตลาดดิจิตัล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้นิพนธ์หลัก E-mail: sirachloysmut@gmail.com

 ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ทำาการค้าขาย โฆษณา และส่งเสริมการขายอยู่ในสื่อสังคมเครือข่าย 
(Social media network) มากที่สุด เพราะแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว และพบว่ามีผลกระทบต่อผู้รับสารเยาวชน
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสถานการณ์ของผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ในสื่อสังคมเครือข่าย  ประเมินผลการบังคับใช้
กฎหมาย รวมทั้งศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มวัยเรียน
ระเบียบวิธีวิจัย การศึกษานี้ใช้วิธีการศึกษาแบบผสมผสาน โดยศึกษา 22 พื้นที่แหล่งขาย ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล 16 แห่ง ในส่วนภูมิภาค 6 แห่ง คือ เชียงใหม่ สงขลา และขอนแก่น สำารวจการให้บริการบารากู่ในร้าน
เหล้า 19 แห่งรอบสถานศึกษาใน 18 พื้นที่ โดยศึกษาและบันทึกข้อมูลจากเฟซบุ๊กที่ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ 
และเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างวัยเรียนทั้งหมด 2,100 ราย โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์กลุ่ม
ผลการวิจัย มีการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบมากที่สุดในสื่อสังคมทุกสื่อ คือ เฟซบุ๊ก ไลน์ อินสตราแกรม และทวิตเตอร์ 
แต่พบการขายและการสื่อสารมากที่สุดในสื่อเฟซบุ๊ก  พบการส่งเสริมการขายในสื่อเฟซบุ๊ก ทั้งหมด 14 วิธี ในด้าน
การบริโภคพบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 30.5  และนักศึกษาระดับอุดมศึกษาร้อยละ 61 สูบบุหรี่
อิเล็กทรอนิกส์ ผลของการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ในสื่อสังคมคือ กลุ่มตัวอย่างรับรู้พบเห็นการจำาหน่าย
สินค้ายาสูบผ่านออนไลน์ร้อยละ 51.6 เห็นด้วยกับการซื้อสินค้ายาสูบออนไลน์โดยคิดว่าสะดวก ร้อยละ 41 เชื่อถือ
ข้อมูลยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ที่เผยแพร่ในสื่อสังคม และสื่อสังคมกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของกลุ่มวัยเรียนที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ร้อยละ 40
สรุปและข้อเสนอแนะ มาตรการที่จำาเป็นในการกลั่นกรองและเฝ้าระวังการค้าขายผลิตภัณฑ์ยาสูบผ่านช่องทาง
ออนไลน์ คือสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรผู้ให้บริการสื่อสังคม เช่น Facebook Thailand, Line  
Thailand
คำาสำาคัญ: การจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์   สื่อสังคมเครือข่าย  Social media network   เยาวชน
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ปฏิทินช่วยเลิกบุหรี่กับโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน

อนันต์ ไชยกุลวัฒนา1 นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ2 ประวิ อำาพันธ์2 วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ2 ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน2 
ชลลดา ไชยกุลวัฒนา3 บุญช่วย ชมบุตรศรี4

1รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2อาจารย์ นายแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4บุคลากร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้นิพนธ์หลัก E-mail: phanunch@gmail.com

 โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ที่ต้องการให้คนไทยหันมาเลิกบุหรี่เพื่อเป็นพระราช
กุศลถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา 
วัตถุประสงค์ ประเมินประสิทธิผลของการใช้ปฏิทินช่วยเลิกบุหรี่ในอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.)
ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำาเร็จในการเลิกบุหรี่
ระเบียบวิธีวิจัย การศึกษาแบบกึ่งทดลองนี้มีอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 111 ราย ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ 
ทำาการสัมภาษณ์เก็บประวัติ และอธิบายขั้นตอนการใช้ปฏิทินช่วยเลิกบุหรี่ ติดตามประเมินผล 3 ครั้ง ณ เดือนที่ 1, 3, 
6 อาสาสมัครได้รับปฏิทินเพื่อเตือนความจำาในขณะที่กำาลังอยู่ในขั้นตอนการเลิก (quick-reminder) ซึ่งอาสาสมัคร
ติดแถบสติ๊กเกอร์เพื่อเตือนตนเอง และได้รับคำาปรึกษาที่เป็นประโยชน์ในการดูแล ควบคุมตนเองเมื่อเกิดอาการถอน
นิโคติน วิเคราะห์อัตราการเลิกบุหรี่ตลอด 7 วันก่อนการประเมินผล (PAR) และ อัตราการเลิกบุหรี่อย่างต่อเนื่อง 
(CAR) และทำานายปัจจัยที่มีผลต่อความสำาเร็จเลิกบุหรี่และความพึงพอใจในปฏิทินช่วยเลิกบุหรี่ โดยสถิติวิเคราะห์เชิง
พรรณนาและสถิติถดถอยเชิงกลุ่ม
ผลการวิจัย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 107 ราย (ร้อยละ 96.4) อายุ 30-40 ปี จำานวน 72 ราย (ร้อยละ 65) 
สถานะภาพสมรส จำานวน 99 ราย (ร้อยละ 89.2) มีประวัติการดื่มสุราเป็นบางครั้ง จำานวน 39 ราย (ร้อยละ 35) และ
มีโรคประจำาตัวในกลุ่มโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ เช่น ความดันโลหิตสูง จำานวน 10 ราย เบาหวาน จำานวน 5 ราย นอกจาก
นี้ พบว่าร้อยละของผู้ที่สามารถเลิกบุหรี่ตลอด 7 วันก่อนการประเมินตั้งแต่ 2 สัปดาห์ 3 และ 6 เดือนเพิ่มขึ้นตาม
ลำาดับ (ร้อยละ 10, 18.03, 26.11) ส่วนอัตราการเลิกบุหรี่อย่างต่อเนื่อง (CAR) ที่ระยะเวลา 6 เดือน เท่ากับ ร้อยละ 
26.11 (33 ราย)  และพบว่าปฏิทินช่วยเลิกบุหรี่มีส่วนช่วยให้จำานวนผู้เลิกบุหรี่ก่อน-หลังแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทาง
สถิติ (p= 0.001) ปัจจัยที่มีผลต่อความสำาเร็จนอกเหนือไปจากปฏิทินช่วยเลิกบุหรี่ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่  จำานวน
มวนบุหรี่ที่สูบต่อวัน, ภาวะการเจ็บป่วย, และระดับความพร้อมของผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ (p= 0.009,  0.012, 0.037 
ตามลำาดับ)  
สรุปและข้อเสนอแนะ ปฏิทินช่วยเลิกบุหรี่ใช้เป็นเครื่องมือร่วมกับการแนวทางการบำาบัดให้คำาปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพโดยช่วยเตือนผู้ที่กำาลังเลิกบุหรี่ให้เคร่งครัดในการควบคุมอารมณ์ ปัจจัยรอบข้างที่อาจรบกวนให้
กลับไปสูบบุหรี่ซ้ำ�
คำาสำาคัญ: ปฏิทินช่วยเลิกบุหรี่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน ประสิทธิผล  
              3 ล้าน 3 ปี เทิดไท้องค์ราชันย์ (QuitForKing)

ผลของโปรแกรมป้องกันการสูบบุหรี่ร่วมกับการใช้ Facebookในนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 
อำาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จุไรรัตน์ ช่วงไชยยะ1  มณฑา เก่งการพานิช2

1สำานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค 2รองศาสตราจารย์ ดร.
ผู้นิพนธ์หลัก E-mail: jurairatch@gmail.com

       วัยรุ่นเป็นเป้าหมายหลักของธุรกิจยาสูบที่ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถเข้าถึงวัยรุ่นได้ง่าย  ดังนั้นการ
ป้องกันวัยรุ่นไม่ให้ริเริ่มเป็นนักสูบบุหรี่หน้าใหม่จึงมีความสำาคัญ
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมป้องกันการสูบบุหรี่ร่วมกับการใช้ Facebook ต่อความตั้งใจไม่สูบบุหรี่ใน
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 อำาเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ระเบียบวิธีวิจัย การวิจัยกึ่งทดลอง ซึ่งโปรแกรมได้ประยุกต์ทฤษฎีปัญญาสังคมในการออกแบบกิจกรรม ศึกษาใน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำานวน 54 คน เป็นกลุ่มทดลอง 31 คน และกลุ่มเปรียบเทียบ 23 คน กลุ่มทดลองเข้า
ร่วมโปรแกรมป้องกันการสูบบุหรี่ร่วมกับการใช้ Facebook เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ประกอบด้วย กิจกรรมการให้ความ
รู้ การสร้างความเชื่อมั่นในตนเองที่จะไม่สูบบุหรี่โดยการบรรยาย ชมวีดีโอ กิจกรรมกลุ่ม เล่นเกม แสดงความคิดเห็น 
การอภิปราย การจัดนิทรรศการ และเข้าร่วมกลุ่ม Facebook เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวบรวมข้อมูลก่อนและหลัง
โปรแกรมด้วยแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่าง
ด้วยสถิติ Chi-square, Independent t-test เปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการทดลองด้วย Paired Sample 
t-test  
ผลการวิจัย พบว่ากลุ่มทดลองมีความรู้เกี่ยวกับบุหรี่  การรับรู้ความสามารถของตนเอง  ความคาดหวังในผลลัพธ์ของ
การไม่สูบบุหรี่ และมีความตั้งใจไม่สูบบุหรี่ดีกว่าก่อนทดลอง และดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 
(p<0.05)  
สรุปและข้อเสนอแนะ โปรแกรมป้องกันการสูบบุหรี่ร่วมกับการใช้ Facebook โดยประยุกต์ทฤษฎีปัญญาสังคมทำาให้
นักเรียนมีความตั้งใจไม่สูบบุหรี่เพิ่มขึ้น จึงควรนำารูปแบบดังกล่าวมาใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรทั้งในและนอก
ชั้นเรียน
คำาสำาคัญ: โปรแกรมป้องกันการสูบบุหรี่ ความตั้งใจไม่สูบบุหรี่ ทฤษฎีปัญญาสังคม เฟสบุ๊ก Facebook
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ผลของการให้การปรึกษาในการช่วยเลิกบุหรี่ของโรงพยาบาลบางบัวทอง1

พิมพ์ลภัส บัวครื้น2 พุทธวรรณ ชูเชิด3 พิไลพรรณ แก้วแก่นตา4

1ส่วนหนึ่งของการวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลของการใช้การบำาบัดแบบผสมผสานเพื่อหยุดพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ของผู้ที่เข้ามารับการบำาบัดที่คลินิกอดบุหรี่โรงพยาบาลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ทุนสนับสนุนจาก

เครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ
2พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ โรงพยาบาลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

3ดร. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
4อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
ผู้นิพนธ์หลัก E-mail: puthawan.cho@siam.edu

 ในจำานวนผู้ที่สามารถเลิกบุหรี่ได้สำาเร็จมีเพียง 1 ใน 3 เท่านั้น ที่ต้องใช้การบำาบัดด้วยยาร่วมด้วย แสดงให้
เห็นว่าแนวทางการให้คำาปรึกษา การให้กำาลังใจ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำาคัญในการช่วย
เลิกบุหรี่เป็นอย่างมาก
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการบำาบัดโดยการให้การปรึกษาในการช่วยเลิกบุหรี่โดยไม่ใช้ยาในผู้รับบริการที่คลินิก
ฟ้าใส โรงพยาบาลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
ระเบียบวิธีวิจัย การวิจัยในรูปแบบการพัฒนางานประจำาสู่งานวิจัย (R2R) ที่คลินิกฟ้าใส โรงพยาบาลบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เข้ารับการบำาบัดโดยสมัครใจในช่วงระหว่างเดือน มกราคม –มีนาคม 2561 จำานวน 
66 คน เข้ารับการบำาบัดโดยการให้การปรึกษา 1 เดือน ติดตามผลเป็นระยะเวลา 6 เดือน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัย กลุ่มตัวอย่างสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ ร้อยละ 81.82 กลุ่มอายุที่สามารถเลิกได้สำาเร็จมากที่สุดคือ กลุ่มวัย
รุ่นตอนปลาย (18-24 ปี) คิดเป็นร้อยละ 66.67 ผู้ที่มีระดับของการติดนิโคตินน้อยสามารถเลิกได้สำาเร็จ ร้อยละ 68.52 
ผู้ที่มีระดับของการติดนิโคตินมากสามารถเลิกได้สำาเร็จ ร้อยละ 31.48 ระดับความพร้อมในการเลิกบุหรี่ตามทฤษฎีขั้น
ตอนการเปลี่ยนแปลง (Stage of Change Model) ของโปรแชสก้าและไดคลีเมนเต้ ระดับที่สามารถเลิกได้สำาเร็จมาก
ที่สุดคือขั้นลังเลใจ (contemplation) ร้อยละ 42.59 ระยะเวลาที่ใช้เลิกได้ผลมากที่สุดคือ 3 เดือน ร้อยละ 35.18
สรุปและข้อเสนอแนะ การให้การปรึกษาช่วยให้สามารถเลิกและลดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ลงได้ ดังนั้น การเลือก
แนวทางการให้การปรึกษาทั้งแบบรายบุคคล รายกลุ่ม และการให้การปรึกษาทางโทรศัพท์อย่างเหมาะสมกับบริบท
ของผู้รับบริการมีส่วนช่วยให้การเลิกบุหรี่สำาเร็จโดยไม่ต้องใช้ยาหรือสารนิโคตินทดแทน 
คำาสำาคัญ: การให้ปรึกษา การเลิกบุหรี่ ผู้สูบบุหรี่

การขับเคลื่อนขบวนการช่วยเลิกบุหรี่โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
ตำาบลตะลุโบ๊ะ อำาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ฮาลีม๊ะห์ ยามา 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลตะลุโบะ อำาเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ผู้นิพนธ์หลัก E-mail: talubok@gmail.com

 บุหรี่มีผลต่อสุขภาพของตนเองและคนรอบข้างที่จะเป็นผู้รับควันบุหรี่มือสองและมือสาม 
วัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนมาตรการและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการสูบบุหรี่ และเพื่อลดจำานวนผู้สูบบุหรี่ใน
ชุมชน ต.ตะลุโบะ อ.เมือง จ.ปัตตานี 
ระเบียบวิธีวิจัย งานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนี้ มีกลุ่มเป้าหมายคือผู้สูบบุหรี่จำานวน 450 คน ซึ่งส่วนใหญ่สูบ
ทุกวัน (ร้อยละ 85.23) และสูบบุหรี่มวนเอง (ร้อยละ 62.55) โดยมีกระบวนการดังนี้ 1) สร้างนโยบายและมาตรการ
ชุมชนในการควบคุมการจำาหน่ายบุหรี่ การจำากัดเขตพื้นที่การสูบบุหรี่ การเฝ้าระวังการสูบในที่สถานที่ห้าม 2) จัด
กิจกรรมเคลื่อนที่ช่วยเลิกบุหรี่ให้แก่ผู้สูบบุหรี่หมู่บ้านละ 50 คน โดยการให้ความรู้ ทำาพันธะสัญญาด้วยวัฒนธรรม
ชุมชนและการแพทย์ทางเลือก (สมุนไพรและการนวดกดจุดเท้า) และบุคคลต้นแบบ 3) มีการติดตามพฤติกรรมการ
เลิกบุหรี่โดยเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร ข้อมูลนำามาประมวลและนำาเสนอด้วยสถิติเชิงพรรณนา
ผลการวิจัย พบว่าผู้สูบบุหรี่สามารถลด ละ เลิกบุหรี่ได้สำาเร็จ 380 คน (ร้อยละ 58.7 จำาแนกเป็นเลิกได้ 18 คน (ร้อย
ละ 3.1) จำาแนกเป็นเลิกบุหรี่ได้ 3 เดือน จำานวน 4 คน และเลิกบุหรี่ได้ 6 เดือนขึ้นไป จำานวน 14 คน และผู้สูบบุหรี่
ที่สามารถลด ละบุหรี่ได้ 362 คน (ร้อยละ 56.0) โดยลดจำานวนมวน และละในช่วงเทศกาลรอมฎอน นอกจากนี้ยังมี
ร้านค้าที่เลิกจำาหน่ายบุหรี่ จำานวน 2 ร้าน จากร้านค้าทั้งหมด 51 ร้าน 
สรุปและข้อเสนอแนะ การช่วยเลิกบุหรี่จำาเป็นต้องใช้กระบวนการที่เข้มข้นมากขึ้นโดยผู้นำาชุมชนและการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชน รวมถึงร้านค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการเลิกบุหรี่ และให้มีความต่อเนื่องในการช่วยกลุ่มที่ลดให้เป็นก
ลุ่มที่เลิกได้ในที่สุด
คำาสำาคัญ: การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการสูบบุหรี่ วัฒนธรรมชุมชน การช่วยเลิกบุหรี่
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กรณีศึกษา: บริษัทบุหรี่กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพในประเทศแคนาดา1

ฉันทนา หมอกเจริญพงศ์2 ณรงค์ ใจหาญ3 นิรมัย พิศแข มั่นจิตร4

1เรียบเรียงจากดุษฎีนิพนธ์เรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพ 
หลักสูตรนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2แพทย์หญิง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
3ศาสตราจารย์ อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้นิพนธ์หลัก E-mail: morktotolife@gmail.com

 กรณีที่บริษัทบุหรี่ได้ถือครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพ และการที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพ
ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน
วัตถุประสงค์ ศึกษาหลักการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพ และเงื่อนไขภายใต้กฎหมายของการดูแล
กำากับบุหรี่ และกฎหมายที่ดูแลเรื่องผลกระทบด้านสุขภาพของผู้ป่วยที่สูบบุหรี่ของประเทศแคนาดา
การดำาเนินการวิจัย การค้นคว้าจากเอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ ข้อมูลเอกสารรูปแบบสื่ออื่นๆ ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ
ผลการวิจัย   การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพถือเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ต้องได้รับความคุ้มครองจากผู้
ที่ถือครอง รวบรวม เปิดเผย และใช้ข้อมูล รวมไปถึงการได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน ข้อมูลเหล่านี้อยู่
ใน เวชระเบียน ข้อมูลด้านยา ข้อมูลที่เก็บรักษาไว้(แยกต่างหากจากเวชระเบียน) ในประเทศแคนาดา กรณีที่บริษัท
บุหรี่ได้ถือครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพยังต้องได้รับความยินยอมจาก
เจ้าของข้อมูลก่อนเช่นกัน กฎหมายควบคุมยาสูบบังคับให้บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลต่างๆกับองค์กรของรัฐ เนื่องจากผู้
ที่สูบย่อมได้รับผลกระทบทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ถ้าในกรณีที่ผู้สูบยาสูบเจ็บป่วยเนื่องมาจากยาสูบนั้น บริษัทผู้ผลิต
ต้องร่วมรับผิดชอบในปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูบยาสูบด้วย กฎหมาย Tobacco-related Damages and Health 
Care Cost Recovery Act มีขึ้นเพื่อเยียวยาดูแลผู้สูบที่ได้รับผลเสียหายทางด้านสุขภาพจากยาสูบ และการพิสูจน์
ผลกระทบนั้นบริษัทผู้ผลิตยาสูบไม่จำาเป็นต้องได้รับหลักฐานจากผู้เสียหาย หรือศาลโดยตรง ทางบริษัทสามารถหา
ข้อมูลในการพิสูจน์ได้จากสำานักงานสถิติ และวิจัยแห่งแคนาดาได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมที่เข้มงวด เพื่อใช้ในการ
พิสูจน์ความเสียหาย
สรุปและข้อเสนอแนะ ควรมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัว ส่วนการดำาเนิน
คดีกับบริษัทผู้ผลิตยาสูบควรดำาเนินคดีแบบกลุ่มอย่างเป็นระบบ เพื่อพิสูจน์เรียกร้องค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพ ด้าน
ยา ด้านสังคม ควรมีการออกกฎหมาย และจัดตั้งองค์กรและระดมทุนจากบริษัทบุหรี่เพื่อใช้ดูแลเยียวยาผู้ที่ได้รับ
ความเสียหายจากการบริโภคยาสูบ 
คำาสำาคัญ: การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพ บริษัทบุหรี่ ประเทศแคนาดา

ศจย.O0116 ศจย.O0017

ความชุกของการสัมผัสบุหรี่มือสองระหว่างตั้งครรภ์
ของหญิงตั้งครรภ์จังหวัดเพชรบูรณ์1

ไพฑรูย์ สอนทน2 เพชรธยา แป้นวงษา2 นางอัมพร สอนทน3

1งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของเรื่อง ผลกระทบของการสูบบุหรี่และการสัมผัสบุหรี่มือสองระหว่างตั้งครรภ์
ของหญิงตั้งครรภ์ต่อทารกแรกเกิดในครรภ์ จังหวัดเพชรบูรณ์การศึกษาแบบไปข้างหน้า 

ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ปี 2561 
2คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

3โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
ผู้นิพนธ์หลัก E-mail: sonthon_pai@hotmail.com

 การสัมผัสบุหรี่มือสองระหว่างตั้งครรภ์ส่งผลกระทบต่อทารกแรกเกิดในครรภ์ ได้แก่ น้ำ�หนักแรกเกิดต่ำ�กว่า 
2,500 กรัมและคลอดก่อนกำาหนด แต่การศึกษาความชุกของการสัมผัสบุหรี่มือสองระหว่างตั้งครรภ์ในประเทศไทยมี
จำากัด
วัตถุประสงค์ เพื่อวัดและอธิบายความชุกของการสัมผัสบุหรี่มือสองระหว่างตั้งครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ 
ระเบียบวิธีวิจัย เป็นวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิงตั้งครรภ์ที่มารับการฝากครรภ์ในโรง
พยาบาลของรัฐ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำานวน 1,274 คนที่ได้จากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์จาก
แบบสัมภาษณ์ที่ประยุกต์จากแบบสำารวจการบริโภคยาสูบในผู้ใหญ่ระดับโลก ใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย เพื่ออธิบายลักษณะ
ประชากรและความชุกของการสัมผัสบุหรี่มือสองระหว่างตั้งครรภ์ภายในบ้านในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา
ผลการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง มีอายุเฉลี่ย 27.1 ปี ต่ำ�สุด 18 ปีและสูงสุด 45 ปี มีบุคคลอื่นในบ้านที่สูบบุหรี่อย่างน้อย 1 
คนร้อยละ 65.3 โดยเป็นสามีร้อยละ 65.3 มีความถี่ในการสูบบุหรี่ในบ้านทุกวันร้อยละ 81.4  การสูบเฉลี่ย 7.7 มวน
ต่อวัน ความชุกของการสัมผัสบุหรี่มือสอง คิดเป็นร้อยละ 50.0 โดยสัมผัสทุกวันร้อยละ 24.9 และสัมผัสอย่างน้อย
สัปดาห์ละครั้งร้อยละ 26.1 สัมผัสต่ำ�กว่า 5 นาทีและ 5 นาทีขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 85.0 และ 15.0 ตามลำาดับ
สรุปและข้อเสนอแนะ หญิงตั้งครรภ์มีการสัมผัสบุหรี่มือสองระหว่างตั้งครรภ์อยู่ในระดับสูง ดังนั้นควรสื่อสารรณรงค์
เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์และสามีมีความตระหนักถึงอันตรายของการสัมผัสบุหรี่มือสอง
คำาสำาคัญ: ความชุก  การสัมผัสบุหรี่มือสองระหว่างตั้งครรภ์  หญิงตั้งครรภ์
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อิทธิพลของปัจจัยทางสังคมต่อการเลิกบุหรี่สำาเร็จ
ของผู้รับบริการคลินิกเลิกบุหรี่โรงพยาบาลรามัน

พวงประภา เพ็ชรมี1 วิชานันท์ ธนกาญจนพงศ์2 รุสนานี ดวงจันทร์1 ไซฟุดดีน สาและ1 
ตีหรอห๊ะ ดนหรอหมาน3 มูฮัมมัดฟาห์มี ตาเละ4

1โรงพยาบาลรามัน อำาเภอรามัน จังหวัดยะลา 2นายแพทย์ โรงพยาบาลรามัน อำาเภอรามัน จังหวัดยะลา 
3สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

4นายแพทย์ ดร. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ผู้นิพนธ์หลัก E-mail: phuangprapha@gmail.com

 อัตราการรับบริการที่คลินิกเลิกบุหรี่โรงพยาบาลรามันมีมากขึ้นตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตามมีเพียงร้อยละ 
20 - 38 ของผู้ป่วยที่เลิกบุหรี่สำาเร็จ จำาเป็นต้องหาปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้ป่วยเลิกบุหรี่ได้มากขึ้น
วัตถุประสงค์ ศึกษาปัจจัยสัมพันธ์ต่อการเลิกบุหรี่สำาเร็จของผู้รับบริการคลินิกเลิกบุหรี่
ระเบียบวิธีวิจัย ผู้ให้บริการสัมภาษณ์ผู้ป่วยที่มารับบริการระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2560 ใน 7 ประเด็นได้แก่ ข้อมูล
ทั่วไป ประวัติการสูบบุหรี่ ปัจจัยสิ่งแวดล้อม จิตใจ ความเชื่อด้านสุขภาพ อุปสรรคต่อการเข้าถึงบริการ และบริบททาง
สังคม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่างผู้เลิกบุหรี่สำาเร็จและไม่สำาเร็จ
ผลการศึกษา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลิกบุหรี่สำาเร็จได้แก่ ปัจจัยทางชีวภาพ พบว่าผู้ป่วยผู้ใหญ่อายุระหว่าง 
22 - 59 ปี สามารถเลิกบุหรี่ได้มากกว่าผู้ป่วยวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 14 - 21 ปี ภาวะเสพติดนิโคตินที่มากกว่าและ
ปริมาณการสูบบุหรี่ต่อวันที่มากกว่าทำาให้เลิกบุหรี่สำาเร็จได้ยากกว่า ปัจจัยทางสังคมที่สำาคัญที่ทำาให้เลิกบุหรี่ไม่สำาเร็จ
เรียงลำาดับจากมากไปน้อยได้แก่ การพบปะเพื่อนที่สูบบุหรี่ทุกวัน การสูบบุหรี่เพื่อการเข้าสังคม และมีสมาชิกในครัว
เรือนสูบบุหรี่ 
สรุปและข้อเสนอแนะ ปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อการเลิกบุหรี่สำาเร็จ จึงควรมีการช่วยเหลือดูแลจัดการอิทธิพลของ
ปัจจัยทางสังคมแก่ผู้ป่วย
คำาสำาคัญ: การเลิกบุหรี่สำาเร็จ คลินิกเลิกบุหรี่ ปัจจัยทางสังคม

ศจย.O0018 ศจย.O0019

Pharmacotherapy interventions for smoking cessation in pregnant women: 
An umbrella reviews

Rasika Aukkarakornkul1, Rujira Wattanayingcharoenchai1,2, Sakda Arj-Ong Vallibhakara1,
Pawin Numthavaj1, Ammarin Thakkinstian1

1Section for Clinical Epidemiology and Biostatistics, Faculty of Medicine, 
Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand

2Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, 
Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand

 Pregnant smoker is a public health problem and concern. Nicotine replacement therapy 
(NRT) and other pharmacological treatments have been used for smoking cessation (SC) in general 
adults but their efficacies and safety in pregnant smokers remains controversial. 
Objectives An umbrella review was conducted to review efficacies and safety of pharmacological 
treatments for SC in pregnant women.
Methods Systematic reviews and meta-analyses (MA) of randomized controlled trials (RCT) of SC in 
pregnancy was searched to July 1st, 2018. Pooling effect sizes (ES) of each MA was extracted and 
described. An excess significance test (EST) was performed for each MA, and corrected covered area 
(CCA) was calculated to check a degree of overlapping studies.
Results Four MAs were included in the umbrella reviews with numbers of included RCTs of 5, 9, 
7 and 6. Treatment comparisons was NRT versus control. ESs of the former comparison had been 
pooled with the pooled ESs in 3 MAs of 1.48 (1.04, 2.09), 1.41 (1.03, 1.93) and 1.32 (1.04, 1.69). The 
CCA was 0.687. The ESTs showed no evidence of either selection or publication bias with p values 
of 0.89 to 1.   
Conclusion An umbrella review showed that receiving NTR should successfully quit smoking in 
pregnancy than placebo/counselling.  
Keywords: Pregnant, Pharmacotherapy, Smoking cessation, Umbrella review, 
                corrected covered area, CCA



26 27

โปสเตอร์นำาเสนอ
วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 เวลา 8.00- 16.00 น

ณ บริเวณ ชั้น 2
โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

หัวข้อ บุหรี่กับสุขภาพ

ลำาดับ
โปสเตอร์

ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย Code

01 ปัจจัยทำานายพฤติกรรมการช่วยเหลือการเลิกสูบบุหรี่
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน จังหวัด
สมุทรสงคราม (งานวิจัย)

นายธนะวัฒน์ รวมสุก P0001

02 ผลของโปรแกรมลดการได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้าน 
อำาเภอหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ (งานวิจัย)

นายกัมปนาท รูปขาว และ 
นายวิษณุกรณ์  กวยลี 
(ผู้นำาเสนอ)

P1103

03 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของกลุ่มวัย
ทำางานในจังหวัดพะเยา (งานวิจัย)

นายณรงค์  ใจเที่ยง และ
วัชรี คงทอง

P1104

04 Factors Effecting the Prediction on Suan Dusit 
Rajabhat University’s Student Regarding to the 
Intention of Smoking Behavior, Bangkok, Thailand 
(งานวิจัย)

นางรภัทภร เพชรสุข P0005

05 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการได้รับควันบุหรี่มือสองในกลุ่ม
แรงงานแค้มป์คนงานคัดแยกขยะ (งานวิจัย)

นางสาวภารณี นิลกรณ์ P0011

06 การจัดการคุณภาพชีวิตของผู้สูบบุหรี่แบบมีส่วนร่วม โดย
กลไก “ปกครอง”อำาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

นายจุลพันธ์ สุวรรณ P0018

07 ชุมชนสดใส ไร้ควันบุหรี่ ตำาบลแม่ทะลบ อำาเภอไชยปราการ 
จังหวัดเชียงใหม่

นายพิสิษฐ์ จินาติ P0019 

08 ชาวบูดีสร้างเสริมสุขภาพเพื่อการไม่สูบบุหรี่โดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน ต.แหลมโพธิ 

นายบือราเฮง เจ๊ะดอเล๊าะ P0020

09 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบ
ชุมชนปลอดบุหรี่ ตำาบลเขาขี้ฝอย  อำาเภอทัพทัน  จังหวัด
อุทัยธานี (งานวิจัย)

นายสมนึก  หงษ์ยิ้ม P0023

10 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ไฟฟ้าและพฤติกรรม ต้องการเลิกบุหรี่ของนักศึกษาระดับ
อุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร (งานวิจัย)

นางสาวปิยวรรณ บุญเพ็ญ P0024

25 โครงการเปรียบเทียบสถานการณ์การบริโภคและควบคุม
ยาสูบระหว่างพื้นที่แหล่งผลิตยาเสพติดและพื้นที่ทั่วไป 
จังหวัดนครศรีธรรมราช: กรณีศึกษากลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

ผศ.ดร.นพ. อุดมศักดิ์ 
แซ่โง้ง

P0026

ปัจจัยทำานายพฤติกรรมการช่วยเหลือการเลิกสูบบุหรี่
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน จังหวัดสมุทรสงคราม

ธนะวัฒน์ รวมสุก1 อารยา ทิพย์วงศ์2 พรพรรณ วรสีหะ3

1, 2, 3วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้นิพนธ์หลัก E-mail: tanawat.ru@ssru.ac.th 

           อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน หรือ อสม. เป็นบุคลากรด้านสุขภาพภาคประชาชนที่ใกล้ชิดและเข้า
ถึงประชาชนมากที่สุด มีบทบาทหน้าที่ที่สำาคัญอย่างหนึ่งคือการช่วยเหลือให้ประชาชนในชุมชนสามารถเลิกสูบบุหรี่
ได้อย่างสำาเร็จ 
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยทำานายพฤติกรรมการช่วยเหลือการเลิกสูบบุหรี่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำา
หมู่บ้าน (อสม.) 
ระเบียบวิธีการวิจัย กลุ่มตัวอย่างคือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) จำานวน 400 คน จังหวัด
สมุทรสงคราม คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ 
แบบสอบถาม ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไป ความรู้ความเข้าใจ การเข้าถึงข้อมูล ทักษะการสื่อสาร ทักษะการตัดสินใจ 
การจัดการตนเอง การรู้เท่าทันสื่อ และพฤติกรรมการช่วยเหลือการเลิกสูบบุหรี่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา 
และสถิติถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Regression) 
ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่ทำานายพฤติกรรมการช่วยเลิกสูบบุหรี่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) 
คือ การจัดการตนเอง (β = .335) ทักษะการตัดสินใจ (β = .272) การรู้เท่าทันสื่อ (β = .220) และ การเข้าถึงข้อมูล 
(β = .156) โดยสามารถร่วมกันทำานายพฤติกรรมการช่วยเลิกสูบบุหรี่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน 
(อสม.) ได้ ร้อยละ 76.6 (Adjusted R2= .766, p < .001)
สรุปข้อเสนอแนะ จากผลการวิจัยครั้งนี้สามารถนำาไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้อย่างสำาเร็จ

คำาสำาคัญ: ปัจจัยทำานาย การช่วยเหลือการเลิกสูบบุหรี่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.)

ศจย.P0001
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ผลของโปรแกรมลดการได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้าน 
อำาเภอหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

กัมปนาท รูปขาว1 ฝ้ายคา เหาะหา2 สาเริง บุญแจ้ง3 วิษณุกรณ์ กวยลี4
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านหัวนา

2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านติ้ว
3นักวิจัยอิสระ

4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลกกเดื่อ
ผู้นิพนธ์หลัก E-mail: kampanat.me@gmail.com

 ควันบุหรี่มือสองเป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นเดียวกับควันที่ได้จากการสูบบุหรี่ แต่ปัจจุบันมีการศึกษา
แนวทางการลดการสัมผัสควันบุหรี่มือสองค่อนข้างจำากัด ผู้วิจัยจึงดำาเนินการศึกษาวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้ 
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมลดการได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้านของสมาชิกในครัวเรือนตำาบลบ้านติ้ว 
อำาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ระเบียบวิธีวิจัย กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในเขตตำาบลบ้านติ้ว อำาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ดำาเนินการสุ่ม
ตัวอย่างด้วยการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับฉลากแบบไม่ใส่คืน สุ่มเลือก 2 หมู่บ้านจาก 12 หมู่บ้าน โดยทั้งทั้งสองกลุ่ม
ได้รับการประเมินระดับการรับรู้อันตรายของโรค พฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มสมาชิกครอบครัวที่ไม่สูบบุหรี่ ระดับการ
ปฏิบัติตามมาตรการบ้านปลอดบุหรี่ และระดับการติดสารนิโคตินในสมาชิกครอบครัวที่สูบบุหรี่ จากนั้นกลุ่มทดลอง
จะได้รับโปรแกรมลดการได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้าน เป็นเวลา 12 สัปดาห์ วิเคราะห์ข้อมูลระหว่างกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมด้วยสถิติ Mann-Whitney U testและวิเคราะห์ระหว่างก่อนและหลังเข้าโปรแกรมของกลุ่มทดลองและ
กลุ่มควบคุมด้วยสถิติ Wilcoxon signed rank test 
ผลการวิจัย หลังเข้ารับโปรแกรมระดับการรับรู้อันตรายของโรค ระดับพฤติกรรมสุขภาพระดับการปฏิบัติตาม
มาตรการบ้านปลอดบุหรี่ของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p< 0.05) 
สรุปและข้อเสนอแนะ โปรแกรมลดการได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้านสามารถเพิ่มระดับการรับรู้อันตรายของโรค 
ระดับพฤติกรรมสุขภาพ การปฏิบัติตามมาตรการบ้านปลอดบุหรี่ 
คำาสำาคัญ: ควันบุหรี่มือสอง บ้านปลอดบุหรี่ 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ของกลุ่มวัยทำางานในจังหวัดพะเยา

วัชรี คงทอง1 ปฏิภาณ วิปัดทุม1 ปริญญาพร สังข์ทุ่ง1

ปิยธิดา นักธรรม1 รัฐพล แสงสีดา1 ศดานันท์ ภูสะเทียน1 ศุภณัฐ จิตรานุวัฒน์กุล1

ณรงค์ ใจเที่ยง2 ศรีสุดา เจริญดี3
1หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต(สาธารณสุขศาสตร์) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

2อาจารย์สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3อาจารย์สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้นิพนธ์หลัก E-mail: n.aeem@hotmail.com

วัตถุประสงค์ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำารวจภาคตัดขวาง เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่และปัจจัยที่สัมพันธ์
ของกลุ่มวัยทำางานในจังหวัดพะเยา
ระเบียบวิธีวิจัย กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มวัยทำางานอายุระหว่าง 20-60 ปี เก็บข้อมูลจำานวน 360 คน การวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าสถิติไคสแควร์
ผลการวิจัย ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 91.1 อายุระหว่าง 31 – 40 ปี ร้อยละ 
30.6 สำาเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 59.7 ประกอบอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 69.4 รายได้ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท มีสถานภาพครอบครัว อยู่ด้วยกัน ร้อยละ 60.0 ทำางานในหน่วยงานของรัฐ ร้อยละ 
55.6 มีโรคประจำาตัวร้อยละ 21.9 มีพฤติกรรมสูบบุหรี่ ร้อยละ 39.5 มีความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของบุหรี่ระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 52.0 มีทัศนคติต่อการเลิกสูบบุหรี่ระดับปานกลางร้อยละ 79.4 มีพฤติกรรมในการพยายามเลิกสูบ
บุหรี่ระดับต่ำ�ร้อยละ 65.8 และมีแรงจูงใจในการเลิกสูบบุหรี่ระดับต่ำาร้อยละ 71.4 
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่า การศึกษา อาชีพ สถานที่ทำางาน ความรู้มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับที่ 0.05 ส่วน อายุ รายได้ ประวัติการสูบบุหรี่ แรงจูงใจมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 แต่เพศ สถานภาพ โรคประจำาตัว 
ทัศนคติ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่  
สรุปและข้อเสนอแนะ วัยทำางานในจังหวัดพะเยามีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ที่มีความสัมพันธ์กับการศึกษา อาชีพ สถาน
ที่ทำางาน ความรู้ อายุ รายได้ ประวัติการสูบบุหรี่และแรงจูงใจครอบครัวและหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขควรให้
ความสำาคัญในการลดพฤติกรรมการสูบบุหรี่
คำาสำาคัญ: พฤติกรรมการสูบบุหรี่ วัยทำางาน จังหวัดพะเยา
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Factors Effecting the Prediction on Suan Dusit Rajabhat University’s Student 
Regarding to the Intention of Smoking Behavior, Bangkok, Thailand

Raphatphorn1 Orawan Lukunee2

1คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
2โรงพยาบาลวัฒนาอุดร

ผู้นิพนธ์หลัก E-mail: raphatphorn.pet@pccms.ac.th

 Up to the present, smoking among Thai people has been increasing rapidly.         This behav-
ior affects health of those consumers in both short and long term somehow.     The investigation of 
various factors affecting smoking would helpful in order to suggest the proper interventions which 
aim to prevent students from smoking. 
Objectives To predict the attitude toward smoking, subjective norms, and perceived control be-
havior upon the intention to smoke in the following month.
Methods Research design was correlational research by applying systemic random sampling, 346 
students from Science Center were selected. Questionnaire was developed by a researcher itself 
as a study tool. Content validity was then approved by three experts which content validity index 
was accounted to be .95, and the reliabilities of the four subparts of a questionnaire were .85, .90, 
.94, and .92 respectively. 
Results Attitude toward smoking, subjective norm and perceive behavior control are correlated 
with intention to smoking behavior with 1 next month (r = .348, .345, .376.) Furthermore, 27.8 of 
samples who showed their intention of smoking with 1 next month could be explained by personal 
factors, attitude toward smoking, subjective norm, and perceived control behavior at p <.05 R2 = 
0.278  p< 0.05.)
Conclusion and Recommendations Results of this study yield several implications and recom-
mendations that, accessibility of smoking should be controlled through some obligations such as 
cigarette should be not allow selling to adolescence in both within and close to university.  Pro-
moting smoking campaigns should be prohibited while no-smoking zones should also be estab-
lished within the campus.
Keywords:   Intention Smoking behavior Student

ศจย.P0005 ศจย.P0011

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการได้รับควันบุหรี่มือสอง มือสาม
ในกลุ่มแรงงานแค้มป์คนงานคัดแยกขยะ อำาเภอกำาแพงแสน จังหวัดนครปฐม  

ภารณี นิลกรณ์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ผู้นิพนธ์ E-mail: n.paranee@hotmail.com 

 บุหรี่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้มากที่สุด
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การสูบบุหรี่และการได้รับควันบุหรี่มือสอง มือสาม ในกลุ่มแรงงานแค้มป์คน
งานคัดแยกขยะ อำาเภอกำาแพงแสน จังหวัดนครปฐม  2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการได้รับควันบุหรี่มือสอง ใน
กลุ่มแรงงานแค้มป์คนงานคัดแยกขยะ อำาเภอกำาแพงแสน จังหวัดนครปฐม  
ระเบียบวิธีวิจัย การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีกลุ่มตัวอย่าง จำานวน 160 คน ในอำาเภอกำาแพงแสน จังหวัด
นครปฐม  คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster sampling) ใช้วิธีการจับฉลากแค้มป์และเก็บข้อมูล
ให้ครบตามจำานวนโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาโดยวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และ
หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ ทัศนคติ กับการได้รับควันบุหรี่มือสอง วิเคราะห์โดยใช้สถิติ
การถดถอยโลจิสติก  (Logistic Regression Analysis)
ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย มีอายุ 19 - 23 ปี และสถานการณ์การสูบบุหรี่ พบว่า ชนิดของบุหรี่ที่
สูบส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างสูบบุหรี่สำาเร็จรูป และน้อยที่สุดคือสูบบุหรี่มวน (ยาเส้น) ส่วนใหญ่คนงานเริ่มสูบบุหรี่ ตั้งแต่ 
อายุ 12-15 ปี สถานการณ์การได้รับควันบุหรี่มือสอง พบว่า การได้รับควันบุหรี่ในที่ทำางาน รองลงมา ในที่พัก จากการ
ศึกษาเกี่ยวกับ ความรู้ ทัศนคติ และแรงสนับสนุนทางสังคม พบว่า กลุ่มแรงงานมีความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากการสูบ
บุหรี่ ทัศนคติเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ แรงสนับสนุนทางสังคมในการหลีกเลี่ยงควันบุหรี่มือสองอยู่ในระดับต่ำา จากการหา
ปัจจัยทำานายการได้รับควันบุหรี่มือสอง มือสาม กลุ่มแรงงานในแค้มป์คนงานคัดแยกขยะ ได้แก่ ความรู้อันตรายจาก
การสูบบุหรี่ ทัศนคติเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ การรับรู้ประโยชน์ในการหลีกเลี่ยงควันบุหรี่การรับรู้อุปสรรคในการหลีก
เลี่ยงควันบุหรี่ แรงสนับสนุนทางสังคม (ครอบครัว/นายจ้าง/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข) และตัวแปรทั้งหมดร่วมทำานาย
การได้รับควันบุหรี่มือสอง  มือสาม กลุ่มแรงงานในแค้มป์คนงานคัดแยกขยะ ได้ร้อยละ 32.9
สรุปและข้อเสนอแนะ ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษา และหาแนวทางป้องกันการได้รับควันบุหรี่มือสอง
ต่อไป
คำาสำาคัญ: คนงานคัดแยกขยะ การได้รับควันบุหรี่มือสอง
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การจัดการระบบการคัดกรองและบำาบัดผู้สูบบุหรี่แบบมีส่วนร่วม 
โดยกลไก “ปกครอง” อำาเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

จุลพันธ์ สุวรรณ
สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอเกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด

ผู้นิพนธ์ E-mail: jp_suwan@yahoo.com

 โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน จำาเป็นต้องมีการจัดระบบการคัดกรองและบำาบัดผู้
สูบบุหรี่อย่างมีประสิทธิผล
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างระบบการคัดกรองและบำาบัดผู้สูบบุหรี่แบบมีส่วนร่วม และเพื่อประเมินผลของการบำาบัดการ
เลิกบุหรี่ 
ระเบียบวิธีวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย คือผู้สูบบุหรี่ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปใน อ.เกษตรวิสัย จำานวน 
12,626  คน โดยมีขั้นตอนคือ 1) สร้างระบบการคัดกรองและบำาบัดผู้สูบบุหรี่ 2) กำาหนดและประกาศนโยบายอำาเภอ
สีขาว 3) เชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับตำาบล-หมู่บ้าน 4) ใช้กลยุทธ์ “ปกครอง” เป็นชุดความรู้ใหม่ที่ใช้ใน
การจัดการคุณภาพชีวิตผู้สูบบุหรี่แบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ ดังนี้ ป คือ ประชาคมเพื่อเลิกบุหรี่โดยการมีส่วนร่วม 
ก คือ กินสมุนไพรช่วยเลิก ค คือ คลินิกฟ้าใส ร คือ เร่งรัดติดตามผลอย่างต่อเนื่อง (ติดตามที่ 1, 3 และ 6 เดือน) อ 
คือ เอื้ออาทร และ ง คือ เงื่อนไขชุมชน และจัดการคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของผู้สูบบุหรี่ทั้งระบบ
ผลการวิจัย พบว่า ผลจากการติดตามที่  6 เดือน มีผู้เลิกบุหรี่ได้สำาเร็จ 12,160 คน (ร้อยละ 96.31)         เมื่อ
เปรียบเทียบกับเป้าหมายของส่วนกลางตามสัดส่วน อสม.1 คูณ 3 ผลงานเลิกบุหรี่ได้สำาเร็จ ร้อยละ 144.55 และเมื่อ
มีการติดตามซ้ำ�ที่ 1 เดือน พบว่า เลิกได้สำาเร็จต่อเนื่อง ร้อยละ 91.15  กลับสูบซ้ำาร้อยละ 8.85 และทดสอบระดับ
คาร์บอนมอนนอกไซด์ในปอด 2,044 คน พบว่าระดับ 0-6 ppm  ร้อยละ 51.52  ระดับ 7-10 ppm ร้อยละ 34.88 
และระดับมากกว่า 11 ppm ร้อยละ 13.60 สำาหรับกลุ่มที่พบว่ามีค่าระดับคาร์บอนมอนนอกไซด์ในปอดมากกว่า 11 
ppm ได้ดำาเนินการยืนยันข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้แบบทดสอบฟาเกอร์สตรอมเพื่อวัดการติดสารนิโคติน พบว่า ร้อย
ละ 7.02 มีค่าระดับ 6 คะแนนขึ้นไป ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย เช่นประกอบอาชีพเผาถ่าน เผาตอซังข้าว เผา
อ้อย ฯลฯ และ ถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่ต้องเร่งรัดติดตามบำาบัดอย่างใกล้ชิดต่อไป
สรุปและข้อเสนอแนะ การจัดระบบการคัดกรองและบำาบัดผู้สูบบุหรี่แบบมีส่วนร่วม โดยกลไก “ปกครอง” ทำาให้มี
ผู้ที่เลิกบุหรี่ได้สำาเร็จเกินค่าเป้าหมาย และที่สำาคัญคือผู้ที่เลิกบุหรี่สำาเร็จมีสภาวะสุขภาพดีขึ้น สุขภาพปอดดีขึ้น และ
ความสุขของผู้เลิกบุหรี่ได้รวมถึงสมาชิกในครอบครัวและชุมชนเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจน  
คำาสำาคัญ: การจัดการระบบ ช่วยเลิกบุหรี่ ค่าคาร์บอนมอนนอกไซด์ในปอด การมีส่วนร่วม

ศจย.P0018 ศจย.P0019

ชุมชนสดใส ไร้ควันบุหรี่ 
ตำาบลแม่ทะลบ อำาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

พิสิษฐ์ จินาติ1 จินตนา ขจรโมทย์2 

1,2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านป่าแดง ตำาบลแม่ทะลบ อำาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
ผู้นิพนธ์หลัก E-mail: Pisitjinati@gmail.com

 ผู้ป่วยที่มารับบริการที่  รพสต.บ้านป่าแดง ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ส่วนหนึ่งมีพฤติกรรมการ
สูบบุหรี่ ซึ่งมีความเสี่ยงต่ออาการรุนแรงของโรค   
วัตถุประสงค์ เพื่อลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ของประชาชนในชุมชน
ระเบียบวิธีการวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วนเพื่อลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ในกลุ่มผู้สูบ
บุหรี่ทั้งสิ้น 533 คน ภายใต้โครงการจัดการชุมชนสดใส ไร้ควันบุหรี่ คือ 1) อสม.สำารวจผู้สูบบุหรี่ในชุมชน 2) นำาข้อมูล
มาสรุปผลและคืนข้อมูลแก่ชุมชนและทีมผู้ปฏิบัติงาน 3) ร่วมกำาหนดมาตรการชุมชน 4) รับสมัครผู้สูบบุหรี่ที่สนใจเลิก
บุหรี่ 5) จัดกิจกรรมช่วยเลิกด้วยกระบวนการบำาบัดร่วมกับการแพทย์ทางเลือกโดยทีมเจ้าหน้าที่ 6) ติดตามให้กำาลัง
ใจและประเมินผลหลังการดำาเนินการ 6 เดือนด้วยแบบฟอร์มประเมินพฤติกรรม ประเมินค่าคาร์บอนมอนอกไซด์ใน
ปอด และการติดนิโคติน ดำาเนินการช่วงเดือนพฤษภาคม 2561- เดือนมกราคม 2562 วิเคราะห์ข้อมูลกับค่าอ้างอิง
การเลิกสำาเร็จด้วยกระบวนการสุขศึกษาขององค์การอนามัยโลกร้อยละ 30  ด้วยสถิติ Z-test
ผลการวิจัย พบว่า มีผู้สมัครใจเข้าร่วม 82 คน เป็นเพศชาย 63 คน (ร้อยละ 76.8) มีอายุระหว่าง 35 – 70 ปี ส่วน
ใหญ่สูบบุหรี่มวนเองและบุหรี่พื้นบ้าน สูบมานานมากกว่า 5 ปี การติดนิโคตินมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1-6 หลังจากเข้า
ร่วมโครงการ พบว่าผู้สูบบุหรี่สามารถเลิกได้สำาเร็จต่อเนื่อง 6 เดือน 42 คน (ร้อยละ 51.2) สูบลดลง 26 คน (ร้อยละ 
31.7) โดยอัตราช่วยเลิกได้สำาเร็จสูงกว่าค่าอ้างอิงอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p<0.01)  
สรุปข้อเสนอแนะ การช่วยเลิกบุหรี่ในชุมชน รพ.สต. และภาคีสามารถนำากระบวนการไปประยุกต์เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติได้
คำาสำาคัญ: ชุมชนสดใส ไร้ควันบุหรี่ การเลิกบุหรี่สำาเร็จ
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ศจย.P0020 ศจย.P0023

ชาวบูดีสร้างเสริมสุขภาพเพื่อการไม่สูบบุหรี่โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
ตำาบลแหลมโพธิ์ อำาเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

บือราเฮง เจ๊ะดอเลาะ1 ปาตีเมาะ อาแว2 
1,2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านปาตาบูดี ตำาบลแหลมโพธิ์ อำาเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ผู้นิพนธ์หลัก E-mail: budee0988@gmail.com 

 การสูบบุหรี่มีผลเสียต่อสุขภาพเป็นสาเหตุของการเกิดโรคและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร เป็นปัญหา
สาธารณสุขที่ขัดขวางการพัฒนา ตำาบลแหลมโพธิ์ อำาเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี พบผู้สูบบุหรี่ 1,148 คน (ร้อยละ 
26.81)  
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ชุมชนร่วมกันสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ และทำาให้ประชาชนตระหนักในพิษภัยบุหรี่ ควันบุหรี่
มือสอง การป้องกันนักสูบหน้าใหม่
ระเบียบวิธีวิจัย เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่มีการร่วมกันแก้ไขปัญหาตามบริบทวัฒนธรรม และการสร้าง
มาตรการและนโยบายสาธารณะ การสร้างบุคคลต้นแบบ  
ผลการวิจัย พบว่า หลังจากการจัดเวทีประชาคมร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางควบคุมยาสูบ เกิดข้อตกลงที่
เป็นนโยบายชุมชน 4 ประการ ได้แก่  1) การสร้างจิตสำานึกไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ 2) การสร้างแบบอย่างที่ดีของ
บุคคลในครอบครัว พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ต้องไม่สูบบุหรี่ต่อหน้าลูกและเด็ก 3) ร้านค้าทุกแห่งต้องติดป้าย ตามกฎหมาย
คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ และ 4) การส่งเสริม รณรงค์ ไม่ให้มีการซื้อหรือจำาหน่ายบุหรี่ ในเดือนรอมฎอน  จากการถอดบท
เรียนพบว่า ผู้นำาศาสนาเป็นเสาหลักในการขับเคลื่อนโดยใช้มัสยิดเป็นฐาน การหักดิบเป็นวิธีเลิกบุหรี่ที่ได้ผลที่สุด แรง
บันดาลใจที่ดีที่สุดในการเลิกคือลูก สุขภาพและโรคประจำาตัวมีส่วนสำาคัญทำาให้เลิกสูบบุหรี่ ซึ่งมีผู้สมัครใจเลิกบุหรี่ 
127 ราย และสามารถเลิกได้สำาเร็จ 53 ราย (ร้อยละ 41.73) จำาแนกเป็นสามารถเลิกสูบ 1 ปี จำานวน 42 ราย (ร้อยละ 
33.07) เลิกสูบ 6 เดือน จำานวน 6 ราย (ร้อยละ 4.72 )และเลิกสูบ   3 เดือน จำานวน 5 ราย  (ร้อยละ 3.93) 
สรุปและข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ ต้องมีการติดตามประเมินผล ประเมินปัญหา อุปสรรค และการร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาการสูบหรี่ของชุมชนต่อเนื่อง
คำาสำาคัญ: ชาวบูดี ชุมชนเป็นฐาน ปัตตานี

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนารูปแบบชุมชนปลอดบุหรี่
ตำาบลเขาขี้ฝอย อำาเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

สมนึก  หงษ์ยิ้ม
สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

ผู้นิพนธ์หลัก E-mail: Somnuk_hongyim@hotmail.com   

            โทษภัยของบุหรี่นั้นเป็นที่ทราบกันดีว่าร้ายแรง ก่อให้เกิดโรคและความเสี่ยงต่างๆ มากมาย รวมถึงการเสีย
ชีวิตก่อนวัยอันควร โดยโรคที่เกิดจากการได้รับควันบุหรี่นั้น  มักจะติดอันดับต้นๆ ของสาเหตุการเสียชีวิต  ซึ่งยังคงทวี
ความรุนแรงและเพิ่มอุบัติการณ์มากขึ้นทุกวัน
วัตถุประสงค์ 1)  เพื่อวิเคราะห์ปัญหาการบริโภคบุหรี่ ความตระหนักและพฤติกรรมผู้สูบบุหรี่ 2) เพื่อพัฒนารูปแบบ
ชุมชนปลอดบุหรี่ 3)เพื่อทดลองรูปแบบที่สร้างขึ้น 4) เพื่อประเมินผลรูปแบบชุมชนปลอดบุหรี่ที่สร้างขึ้น
ระเบียบวิธีวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนี้ แบ่งเป็น  4 ระยะ  ได้แก่ ระยะที่ 1 เรียนรู้ประสบการณ์
ชุมชน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก  สนทนากลุ่ม สำารวจข้อมูลพื้นฐาน และร่วมกับชุมชนวิเคราะห์ข้อมูล  ระยะที่ 2  จัด
ทำาแผนและเสริมพลังให้กับชุมชน  โดยใช้กระบวนการประชาชนเพื่อให้มีแผนงานในชุมชน  ระยะที่ 3  ทดลองรูป
แบบที่สร้างขึ้น ระยะที่ 4  การประเมินผล โดยดำาเนินการ 2 วงรอบใน 2 ปีใน 9 หมู่บ้าน ตำาบลเขาขี้ฝอย อำาเภอ
ทัพทัน เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกข้อมูล และแบบสังเกต ที่ผ่านการตรวจ
สอบผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิง
พรรณนา และ Paired t-test
ผลการวิจัย พบว่า สภาพปัญหาการบริโภคบุหรี่ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ และจำานวนผู้สูบบุหรี่ ทั้งหมด  242  คน คิด
เป็นร้อยละ 13.26 ของประชากรทั้งหมด มีร้านขายบุหรี่ในหมู่บ้าน 7 ร้าน ความตระหนักในพิษภัยบุหรี่อยู่ในระดับ
น้อย การพัฒนาชุมชนปลอดบุหรี่ต้นแบบนี้ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) กิจกรรมการทำาประชาคมเพื่อ
กำาหนดมาตรการสร้างพื้นที่ปลอดบุหรี่ในชุมชน 2) กิจกรรมการให้ความรู้และพัฒนาทักษะในการช่วยเหลือผู้เลิกบุหรี่
แก่ครอบครัว 3) กิจกรรมกลุ่มบำาบัดเพื่อเลิกบุหรี่ในชุมชน ผลการทดลองตามรูปแบบที่สร้างขึ้นเป็นระยะเวลา 2 ปี 
พบว่า ประชาชนมีความตระหนักในพิษภัยบุหรี่สูงขึ้นก่อนดำาเนินการอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ  ไม่พบนักสูบหน้าใหม่
ในชุมชนในระยะเวลา 2 ปีมีผู้เลิกสูบบุหรี่ได้ ร้อยละ 19.42 (47 คน) สูบลดลงจากเดิม  ร้อยละ 72.73  (176คน) และ
ยังสูบเท่าเดิม ร้อยละ 7.85 (19 คน)  ร้านค้าจำาหน่ายบุหรี่ตามกฎหมาย และนอกจากนี้ยังเกิดจิตอาสาและแกนนำาพา
เลิกบุหรี่ในชุมชน
สรุปและข้อเสนอแนะ การพัฒนาชุมชนปลอดบุหรี่ต้นแบบนี้ เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ของชุมชนโดย
การส่งเสริมการสร้างมาตรการในการขยายพื้นที่ปลอดบุหรี่ ช่วยเหลือผู้ต้องการเลิกบุหรี่และป้องกันนักสูบหน้าใหม่ 
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดบริการช่วยเหลือผู้ต้องการเลิกบุหรี่ โดยให้ครอบครัวที่ได้รับการอบรมความรู้และพัฒนา
ทักษะในการช่วยเหลือผู้เลิกบุหรี่ เข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งรูปแบบของการพัฒนาชุมชนปลอดบุหรี่ดังกล่าวสามารถจัดการ
ปัญหาสูบบุหรี่ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของสมาชิกชุมชนได้จึงควรมีการสนับสนุนการดำาเนินการต่อไป
คำาสำาคัญ: บุหรี่ ชุมชนต้นแบบ ปลอดบุหรี่
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รูปแบบและแนวทางในการป้องกันเยาวชนในการเข้าสู่วงจรบุหรี่ไฟฟ้า

ปิยวรรณ บุญเพ็ญ
สำานักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ผู้นิพนธ์  E-mail: asiatoto@gmail.com,piyanan.boo@kbu.ac.th

 บุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทได้แพร่หลายในสังคมไทยมากขึ้น โดยเฉพาะกับกลุ่มเยาวชน 
ด้วยความเชื่อจากการรับโฆษณาชวนเชื่อว่า ไม่มีนิโคตินไม่มีอันตรายต่อตนเองและคนรอบข้าง สูบแล้วไม่ติด ทำาให้
มีนักสูบหน้าใหม่เข้าไปทดลองใช้มากขึ้น จึงทำาให้คณะวิจัยมีความสนใจที่จะทำาความเข้าใจและทราบเงื่อนไข
กระบวนการในการเข้าสู่วงจรการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของเยาวชน เพื่อค้นหารูปแบบ แนวทางในการป้องกันเยาวชนมิให้
เข้าสู่วงจรการสูบบุหรี่ไฟฟ้า
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อทำาความเข้าใจและทราบเงื่อนไขกระบวนการในการเข้าสู่วงจรของบุหรี่ไฟฟ้าของเยาวชน
2. เพื่อค้นหาแนวทางในการป้องกันเยาวชนในการเข้าสู่วงจรบุหรี่ไฟฟ้า
ระเบียบวิธีวิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง โดยมีเกณฑ์เลือกเยาวชนที่มีพฤติกรรมสูบบุหรี่
ไฟฟ้า จำานวน 8-15 คน ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจัย กระบวนการในการเข้าสู่วงจรการสูบบุหรี่ไฟฟ้า ส่วนใหญ่เกิดจากการมีประสบการณ์ในการสูบบุหรี่
ธรรมดา ร่วมกับการเห็นตัวอย่างบุคคลสูบและการได้รับโฆษณาชวนเชื่อจากร้านค้า ทำาให้เกิดความอยากรู้อยาก
ลอง ร่วมกับการขาดความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและความเชื่อผิดๆ บางประการในการต้องการเลิกสูบบุหรี่ 
จึงทำาให้เกิดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ไฟฟ้า แต่เนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้ามีคุณสมบัติที่ด้อยกว่าบุหรี่ธรรมดาทั้งเรื่องคุณสมบัติ
และราคา จึงทำาให้ส่วนใหญ่กลับไปสูบบุหรี่เช่นเดิมและยังคงทำาให้ไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้ แนวทางในการป้องกัน
เยาวชนมิให้เข้าสู่วงจรการสูบบุหรี่ไฟฟ้า คือ การป้องกันมิให้เข้าสู่วงจรการสูบบุหรี่ในทุกแบบ และการได้เห็นตัวอย่าง
ของบุคคลใกล้ชิดได้รับโทษและผลของการสูบบุหรี่แบบเชิงประจักษ์ การได้รับประสบการณ์ตรงจากผลร้ายของบุหรี่
จะทำาให้เยาวชนตระหนักและมีพฤติกรรมในการเลิกบุหรี่
สรุปและข้อเสนอแนะ กระบวนการเข้าสู่วงจรของการสูบบุหรี่ทั้งบุหรี่ธรรมดาและบุหรี่ไฟฟ้า เริ่มจากความอยาก
รู้อยากลอง และการเห็นแบบอย่างจากคนใกล้ชิด ทั้งในครอบครัวและเพื่อนที่โรงเรียน การสร้างสถานการณ์ทาง
สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ปลอดบุหรี่ รวมทั้งการปลูกฝังและสร้างความตระหนักของโทษและภัยของบุหรี่ตั้งแต่วัยเด็ก 
เป็นแนวทางป้องกันที่แข็งแกร่งและดีที่สุดสำาหรับเยาวชน เพราะเมื่อได้เข้าสู่วงจรในการสูบบุหรี่ ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่
ประเภทใดแล้ว การถอนตัวหรือออกจากวงจรการสูบบุหรี่นี้เป็นสิ่งที่ทำาได้ยากและอาจทำาได้ไม่ถาวร
คำาสำาคัญ: บุหรี่ไฟฟ้า รูปแบบและแนวทางการป้องกัน

โครงการเปรียบเทียบสถานการณ์การบริโภคและการควบคุมยาสูบ
ระหว่างพื้นที่แหล่งผลิตยาเส้น และพื้นที่ทั่วไป จังหวัดนครศรีธรรมราช

: กรณีศึกษากลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว1 พฤทธิ์  ทองเพ็งจันทร์2 วิทยา ระย้า3

1ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 2โรงพยาบาลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

3โรงพยาบาลบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้นิพนธ์หลัก E-mail: saengow.udomsak@gmail.com

 พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดที่มีความชุกของผู้สูบบุหรี่เป็นลำาดับต้นๆ ของประเทศไทยในการ
สำารวจระดับชาติเกือบทุกครั้งที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีแหล่งปลูกยาสูบ เช่น ตำาบลกลาย อำาเภอท่าศาลา 
วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของสถานการณ์ปัญหายาสูบในพื้นที่แหล่งผลิตยาเส้น และพื้นที่ที่ไม่ได้
เป็นแหล่งผลิต พื้นที่ที่มีโครงการชุมชนปลอดบุหรี่ และพื้นที่ที่ไม่มีโครงการ ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
ระเบียบวิธีวิจัย การเก็บข้อมูลกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังในพื้นที่ 4 ตำาบล คือ อ. ท่าศาลา ที่ ต. กลาย (แหล่งผลิตยาเส้น) 
และ ต. โมคลาน (ชุมชนปลอดบุหรี่) อ.บางขัน ที่ ต.บ้านนิคม และ ต.วังหิน (ชุมชนปลอดบุหรี่)
ผลการวิจัย พบว่า จากการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจำานวน 879 คน กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย 25.7% อายุเฉลี่ย 64.9 
(SD = 11.5) ปี ความชุกของผู้สูบบุหรี่สูงที่สุดที่ ต. กลาย ซึ่งเป็นแหล่งผลิตยาเส้น 9.7% (โมคลาน 8.4%, วังหิน 
8.7%, บ้านนิคม 4.6%) ผู้ที่มีอาการหอบเหนื่อยความชุกสูงสุดอยู่ที่ ต.โมคลาน 30.2% รองลงมา คือ ต.กลาย 27.2% 
(วังหิน 21.0%, บ้านนิคม 21.1%)
สรุปและข้อเสนอแนะ พื้นที่อำาเภอที่เป็นแหล่งผลิตยาเส้นมีปัญหาเรื่องการสูบบุหรี่ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังมากกว่าพื้นที่
อื่นๆ
คำาสำาคัญ: สถานการณ์ ยาสูบ โรคเรื้อรัง นครศรีธรรมราช
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โปสเตอร์นำาเสนอ
วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 เวลา 8.00- 16.00 น

ณ บริเวณ ชั้น 2
โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

หัวข้อ การช่วยเลิกบุหรี่

ลำาดับ
โปสเตอร์

ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย Code

11 ประสิทธิผลและความปลอดภัยของหญ้าดอกขาวต่อการเลิก
บุหรี่ (งานวิจัย)

แพทย์หญิง กฤษณาพร 
เถื่อนโทสาร

P1006

12 ผลของโปรแกรมการให้คำาแนะนำาแบบกระชับต่อการเลิกบุหรี่
ของผู้ป่วย แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน (วิทยานิพนธ์)

นายเอกชัย ฝาใต้ P1007

13 Effect of the Motivation Program to Quit Smoking in 
Royal Thai Air Force Officers with Non-communica-
ble Disease Risks (วิทยานิพนธ์)

เรืออากาศเอกหญิง จตุพร 
เฉลิมเรืองรอง

P1008 

14 การบริการช่วยเลิกบุหรี่/ผลิตภัณฑ์ยาเส้น ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ของโรงพยาบาลแม่สรวย (งานวิจัย)

นางวันเพ็ญ  บุญล้วน P0009

15 ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันเลิกบุหรี่ 
“ไทยไร้ควัน” (วิทยานิพนธ์)

นางสาวสุวิมล โรจนาวี P1010

16 ประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยเสพติดยาสูบ ในคลินิกเลิก
บุหรี่ โรงพยาบาลพิมาย (งานวิจัย)

นายกุลพันธ์ เพ็ชรเพ็ง P0013

17 ผลของโปรแกรมการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจร่วมกับ
การนวดกดจุดสะท้อนฝ่ามือต่อพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่และ
อาการถอนนิโคตินในผู้ป่วยที่ติดบุหรี่ (วิทยานิพนธ์)

นางศิราพร ปิ่นวิหค P1014

18 ผลของโปรแกรมการเลิกบุหรี่ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของอาสา
สมัครสาธารณสุข (อสม.) ต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของพระ
สงฆ์  ในอำาเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (งานวิจัย)

ภญ.ดร.ชวนชม ธนานิธิศักดิ์ 
และ 
ภญ.นิธิกาญจน์ ขันติวรพงศ์

P0015

19 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลิกบุหรี่สำาหรับบิดา-มารดาเพื่อ
ลดการสัมผัสควันบุหรี่มือสองในเด็กป่วยโรคหืด (วิทยานิพนธ์)

วิชชุดา มากมาย P1016

20 การประเมินผลโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้
องค์ราชัน จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2560 - 2562

ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ 
จินต์จิระนันท์

P0017

21 โปรแกรมสุขศึกษาช่วยเลิกบุหรี่รายบุคคล รพสต. หนองโสน นายประจักษ์ อินทร์สว่าง P0021

22 เรื่อง ผลของบริการเลิกบุหรี่ด้วยข้อความสั้นต่ออัตราการ
เลิกบุหรี่ และความพึงพอใจ ในผู้ใช้บริการเลิกบุหรี่ของศูนย์
บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ

นาวาโทหญิง ดร.อรวรรณ 
ฆ้องต้อ

P0022

24 การมีส่วนร่วมของหมู่บ้านต้นแบบปลอดบุหรี่ บ้านร้องธาร
ตำาบลศรีดงเย็น อำาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

นายอธิสันติ์  สุนันทศิลป์ P0125

ประสิทธิผลและความปลอดภัยของหญ้าดอกขาวต่อการเลิกบุหรี่

กฤษณาพร เถื่อนโทสาร1 จิรฐา บุตรแก้ว2 นิทิกร สอนชา3

1, 2, 3โรงพยาบาลน้ำ�พอง จังหวัดขอนแก่น
ผู้นิพนธ์หลัก E-mail: K.tuenthosarn@gmail.com

 การบำาบัดการเสพติดบุหรี่ในทางปฏิบัติมักใช้ยานอร์ทริปไทลีนเนื่องจากมีราคาถูกและได้ผลดี แต่พบอาการ
ไม่พึงประสงค์ค่อนข้างมาก มีการศึกษาที่ชี้ว่าหญ้าดอกขาวมีคุณสมบัติที่อาจช่วยเลิกบุหรี่ได้ แต่ยังไม่มีการศึกษา
เปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของหญ้าดอกขาวและนอร์ทริปไทลีน
วัตถุประสงค์ ศึกษาประสิทธิผลของสมุนไพรหญ้าดอกขาวเปรียบเทียบกับยานอร์ทริปไทลีนต่อการช่วยเลิกบุหรี่
ระเบียบวิธีวิจัย งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลองแบบเปิดในผู้สูบบุหรี่ที่มีการเสพติดนิโคตินระดับปานกลางขึ้นไป 
ทำาการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้คอมพิวเตอร์อัตราส่วน 1:1  กลุ่มตัวอย่างมีจำานวน 84 คน แบ่งเป็นกลุ่มชาชงหญ้าดอก
ขาว และกลุ่มยาได้รับยานอร์ทริปไทลีน กลุ่มละ 42 คน  ทั้งสองกลุ่มจะได้รับคำาแนะนำาในการบำาบัดช่วยเลิกบุหรี่และ
ยาช่วยเลิกบุหรี่ โดยกลุ่มทดลองได้รับชาชงหญ้าดอกขาวขนาด 2 กรัม วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า กลางวัน เย็น 
กลุ่มควบคุมได้รับยานอร์ทริปไทลีน ขนาด 25 มิลลิกรัม 3 เม็ด ก่อนนอน เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ประเมินผลด้วย
อัตราการเลิกบุหรี่ต่อเนื่อง จำานวนบุหรี่ที่สูบต่อวัน ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จากลมหายใจออก อาการไม่พึง
ประสงค์ และอาการถอนบุหรี่ 
ผลการวิจัย พบว่า หลังทดลอง 2 สัปดาห์ทั้งสองกลุ่มมีประสิทธิผลลดจำานวนบุหรี่ที่สูบและปริมาณก๊าซคาร์บอน 
มอนอกไซด์จากลมหายใจออกไม่แตกต่างกัน (-3; 95%CI -6.02-3.17, P=0.112) และ (-2.5; 95%CI -3.49-1.76, 
P=0.274) ตามลำาดับ ในสัปดาห์ที่ 4 กลุ่มชาชงหญ้าดอกขาวมีอัตราการเลิกบุหรี่ต่อเนื่องแตกต่างกับกลุ่มยานอร์ทริป
ไทลีน เล็กน้อยแต่ไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ (35.0% vs 46.2%; OR 0.62; 95%CI 0.25-1.55 P=0.628) ในกลุ่มชา
ชงหญ้าดอกขาว พบอาการไม่พึงประสงค์ที่สำาคัญ คือ ชาลิ้น/ไม่รับรสอาหารมากกว่ากลุ่มยานอร์ทริปไทลีนอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติ (61.9% vs 31.0% P = 0.008) แต่ในกลุ่มยานอร์ทริปไทลีน พบอาการปากแห้งและง่วงซึมมากกว่า
ชาชงหญ้าดอกขาวอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (35.7% vs 83.3% P<0.001 และ 16.7% vs 59.5% P<0.001) และ
ไม่มีรายงานอาการไม่พึงประสงค์ขั้นรุนแรง 
สรุปและข้อเสนอแนะ ชาชงหญ้าดอกขาวมีประสิทธิผลต่อการช่วยเลิกบุหรี่ไม่แตกต่างกับยานอร์ทริปไทลีน 
คำาสำาคัญ: หญ้าดอกขาว นอร์ทริปไทลีน เสพติดบุหรี่ เลิกบุหรี่ ความปลอดภัย

ศจย.P1006
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ผลของโปรแกรมการให้คำาแนะนำาแบบกระชับต่อการเลิกบุหรี่
ของผู้ป่วย แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน

เอกชัย ฝาใต้1 สุนิดา ปรีชาวงษ์2
1โรงพยาบาลกันทรลักษ์ 

2คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้นิพนธ์หลัก E-mail: kbank777@gmail.com 

 การส่งเสริมการเลิกบุหรี่ในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงระบบบริการเลิกบุหรี่ให้
แก่ประชาชน 
วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบการเลิกสูบบุหรี่ระหว่างกลุ่มที่ได้รับคำาแนะนำาแบบกระชับ และกลุ่มที่ได้รับการ
พยาบาลตามปกติ
ระเบียบวิธีวิจัย การวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ป่วยในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินที่สูบบุหรี่ซึ่งเข้ารับการ
รักษาในโรงพยาบาลกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ จำานวน 60 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติที่กำาหนด แบ่ง
เป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง กลุ่มละ 30 คน ทั้ง 2 กลุ่มได้รับการจับคู่ให้มีลักษณะคล้ายคลึงกันในเรื่องเพศ อายุ 
และระดับการติดนิโคติน กลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ ในขณะที่กลุ่มทดลองได้รับคำาแนะนำาแบบกระชับ
ประมาณ 10-15 นาที และได้รับการติดตามทางโทรศัพท์ 2 ครั้ง ประเมินการเลิกบุหรี่โดยพิจารณาจากการเลิกบุหรี่
ได้ติดต่อกันในช่วง 7 วันก่อนระยะเวลาประเมินผลที่ 1 เดือนหลังจากได้รับคำาแนะนำาแบบกระชับ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย สถิติ Z (Z-test) และ Mann-Whitney U test
ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างในกลุ่มทดลองสามารถเลิกบุหรี่ได้ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.0 ส่วนกลุ่มควบคุม เลิก
บุหรี่ได้เพียง 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.3 สัดส่วนการเลิกบุหรี่ในช่วง 7 วันก่อนประเมินในกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับโปรแกรม
การให้คำาแนะนำาแบบกระชับสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการพยาบาลตามปกติ อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (P<.05)
สรุปและข้อเสนอแนะ โปรแกรมการให้คำาแนะนำาแบบกระชับ ในแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ส่งผลในทางบวกแก่ผู้ที่สูบ  
พยาบาลที่แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน ควรพิจารณานำาให้คำาแนะนำาเพื่อช่วยเลิกบุหรี่แบบกระชับแก่ผู้ป่วยโดยปฏิบัติให้
เป็นส่วนหนึ่งของงานประจำา
คำาสำาคัญ: เลิกบุหรี่ การให้คำาแนะนำา แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

Effect of the Motivation Program to Quit Smoking 
in Royal Thai Air Force Officers with Non-communicable Disease Risks

จตุพร เฉลิมเรืองรอง1 สุนิดา ปรีชาวงษ์2
1, 2วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

ผู้นิพนธ์หลัก E-mail: geehun123@gmail.com

 Encouraging and supporting smokers to quit smoking are effective methods to reduce 
the death toll and medical expenses caused by tobacco-associated non communicable diseases 
(NCDs). 
Objectives To examine the effect of the motivation program to quit smoking by applying protection  
motivation theory (PMT) among Royal Thai Air Force Officers, with NCDs risks.
Methods This quasi-experimental study involved sixty RTAF officers, with NCD risks.  The first thirty 
participants were assigned to a control group and the latter thirty to an experimental group. The 
control group received brief advice on quitting smoking while the experimental group took part 
in an eight-week motivational program.  The instruments used to collect data were self-reported  
demographic questionnaire and smoking questionnaire. Data were analyzed using percentage, 
mean, standard deviation, and Z-test.  Smoking cessation was determined by a combination of 
self-report using 7-day point prevalence and biochemical verification (breath carbon monoxide).
Results Most participants were non-commissioned officers, with a mean age of 38.27 years (SD = 
10.59).  The proportion of the participants reporting the 7-day point prevalence abstinence verified 
by exhaled CO was significantly higher in the experiment group than in the control group (20.0% 
vs. 3.3%; p < 0.05).  Numbers of cigarettes per day decreased from 12.87 ± 7.23 and 10.53 ± 7.45 at 
the baseline to 7.23 ± 5.90 and 8.83 ± 6.13 at the end of study in experimental and control group 
respectively.  
Conclusion and Recommendations This motivation-based program to quit smoking had a promising  
outcome in terms of smoking abstinence and smoking reduction.  There should be provision made 
for facilities to provide long-term assessment of abstinence and continuing support by phone or 
even by social media.  
Keyword: smoking cessation military officers motivation



42 43

ศจย.P0009 ศจย.P1010

การบริการช่วยเลิกบุหรี่/ผลิตภัณฑ์ยาเส้น
ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังของโรงพยาบาลแม่สรวย

วันเพ็ญ  บุญล้วน
คลินิกช่วยเลิกบุหรี่ โรงพยาบาลแม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ผู้นิพนธ์ E-mail: wboonloun@hotmail.com

 คลินิกพิเศษ (โรคเรื้อรัง) ของโรงพยาบาลแม่สรวย พบผู้ป่วยกลุ่มนี้ยังมีพฤติกรรมสูบบุหรี่พื้นบ้าน(ขี้โย) และ
ยาเส้นเป็นจำานวนมาก ดังนั้นแนวทางหนึ่งในการลดความเสี่ยงและภาวะแทรกซ้อนของโรคในผู้ป่วย      คือ โปรแกรม
บำาบัดช่วยเลิกบุหรี่แบบให้คำาปรึกษา และการติดตามควบคู่กับการนัดรักษาโรคเรื้อรัง
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการบำาบัดช่วยเลิกบุหรี่แบบให้คำาปรึกษา และการติดตามควบคู่กับการนัดรักษาโรคเรื้อรัง
ต่อความสำาเร็จของการเลิกสูบบุหรี่ /ใช้ผลิตภัณฑ์ยาเส้น ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ระเบียบวิธีวิจัย การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียว ศึกษาในผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่สูบบุหรี่จำานวน 810 คน 
มีขั้นตอนการบำาบัด คือ ส่งเข้ารับการปรึกษาตามนัดของโรคเรื้อรังและนัดร่วมของคลินิกช่วยเลิกบุหรี่ โดยโปรแกรม
บำาบัดช่วยเลิกบุหรี่มีดังนี้ วัดระดับการติดนิโคติน ประเมินพฤติกรรมและแรงจูงใจ ให้การบำาบัดช่วยเลิกโดยใช้เทคนิค 
5A 5R การให้คำาปรึกษาแบบสั้น การสร้างแรงจูงใจ ให้สุขศึกษา แนะนำาการใช้ยา และส่งต่อเมื่อพบอาการขาดนิโคติน 
การบำาบัดช่วยเลิกบุหรี่ทำาพร้อมกับการนัดรับยาโรคเรื้อรัง ติดตาม 3, 6, 9 และ 12 เดือน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง
พรรณนา
ผลการวิจัย ผลการศึกษาพบว่า สามารถติดตามผู้ป่วยเรื้อรังสูบบุหรี่ในระยะ 3 เดือนขึ้นไปจำานวน 592 ราย (ร้อยละ 
73.08) ผู้ป่วยสามารถเลิกสูบบุหรี่ในเวลา 3 เดือนจำานวน 286 ราย (ร้อยละ 48.31),  6 เดือน จำานวน 207 ราย (ร้อย
ละ 34.97),  9 เดือน จำานวน 103 ราย (ร้อยละ17.40)  และ 12 เดือน จำานวน 52 ราย (ร้อยละ 8.79) ของผู้ที่เข้ารับ
การบำาบัดและสามารถติดตามได้ 
สรุปและข้อเสนอแนะ ควรจัดบริการช่วยเลิกบุหรี่ในสถานบริการบูรณาการไปพร้อมกับการให้บริการในคลินิกพิเศษ 
ซึ่งจะมีส่วนสำาคัญที่จะนำาไปสู่การเลิกสูบบุหรี่ได้สำาเร็จมากขึ้น
คำาสำาคัญ: ผู้ป่วยในคลินิกพิเศษ (โรคเรื้อรัง) การบริการช่วยเลิกบุหรี่/ยาเส้น คลินิกช่วยเลิกบุหรี่

ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันเลิกบุหรี่ “ไทยไร้ควัน”

สุวิมล โรจนาวี1 สุนิดา ปรีชาวงษ์2 สุรศักดิ์ ตรีนัย3 สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา4

1, 2, 3กลุ่มการวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้นิพนธ์หลัก E-mail: suwimon.r@chula.ac.th

 แอปพลิเคชัน“ไทยไร้ควัน” เป็นแอปพลิเคชันที่เพิ่มช่องทางในการให้บริการประชาชนที่ต้องการเลิกบุหรี่ฟรี 
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชันเลิกบุหรี่ “ไทยไร้ควัน” และประเมินผล
ของการใช้แอปพลิเคชันในการช่วยเลิกบุหรี่
ระเบียบวิธีวิจัย การศึกษาแบบภาคตัดขวาง ประชากรที่ศึกษาได้แก่ ผู้สูบบุหรี่ทั่วไปที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเลิก
บุหรี่ “Thai Rai Kwan” ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป สูบบุหรี่เป็นประจำาอย่างน้อย 5 มวนต่อวัน อ่านภาษาไทยเข้าใจ และมี
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ตโฟน ระบบปฏิบัติการ  iOS หรือ Android  จำานวน 112 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามผ่านทางแอปพลิเคชัน ระหว่างเดือนมีนาคม ถึงมิถุนายน 2561
ผลการวิจัย กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังมากที่สุดในเรื่องข้อมูลวิธีการเลิกบุหรี่จะมีเพียงพอ ( = 4.57; SD = 0.56)  
และมีความพึงพอใจมากที่สุดในความสะดวกในการดาวน์โหลดเพื่อเริ่มต้นใช้งานครั้งแรก ( = 4.53; SD = 0.51)   ใน
ขณะเดียวกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจต่อแอปพลิเคชัน “ไทยไร้ควัน” น้อยที่สุด ในเรื่องการใช้งานได้ราบรื่น 
ภายหลังจากดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน 1 เดือน มีกลุ่มตัวอย่าง 24 คน สามารถหยุดสูบบุหรี่ได้ต่อเนื่องกัน 7 วันก่อน
ประเมินผล เมื่อวิเคราะห์แบบ Intention to treat (ITT) พบว่า อัตราการเลิกสูบบุหรี่ตลอด 7 วันก่อนวันประเมิน
ผล เท่ากับร้อยละ 21.4  
สรุปและข้อเสนอแนะ แอปพลิเคชัน “ไทยไร้ควัน” เป็นแรงกระตุ้นให้ผู้สูบได้พยายามที่จะเลิกบุหรี่และช่วยให้กลุ่ม
ตัวอย่างเลิกสูบบุหรี่ได้
คำาสำาคัญ: ความคาดหวัง ความพึงพอใจ แอปพลิเคชัน การเลิกบุหรี่
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ประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยเสพติดยาสูบ
ในคลินิกเลิกบุหรี่ โรงพยาบาลพิมาย

กุลพันธ์ เพ็ชรเพ็ง
โรงพยาบาลพิมาย

ผู้นิพนธ์ E-mail: kunpetch.psych@gmail.com

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการรักษาผู้ป่วยเสพติดยาสูบ โดยการใช้ทางเลือกในการรักษา เพื่อเป้า
หมายในการเพิ่มอัตราการเลิกยาสูบได้ ในอัตราที่มากกว่าร้อยละ 75 และลดอุบัติการณ์ภาวะแทรกซ้อนรุนแรงตั้งแต่
ระดับE –ขึ้นไปในผู้ป่วยเลิกบุหรี่
ระเบียบวิธีวิจัย การวิจัยนี้เป็นการวิจัยและการพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการนำายาเลิกบุหรี่ 
วาเรนิคลินมาใช้ในการรักษาผู้ป่วยเสพติดยาสูบ โดยมีการเก็บข้อมูลตลอดการอยู่ในโปรแกรม โดยเทียบจากการ
รักษาด้วยการวิธีการอื่น ๆ ทั้งนี้ ยังคงมาตรฐานในการคัดกรอง ประเมิน และตรวจรักษาตามมาตรฐาน มีการติดตาม
ประเมินผลการรักษาเป็นระยะ ๆ ทั้งยังเฝ้าระวังผลข้างเคียงของการใช้ยาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กลุ่มตัวอย่างโดยการ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบจำาเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มที่ใช้ยาวาเรนิคลิน จำานวน 
63 ราย และกลุ่มที่รักษาโดยใช้ยาชงหญ้าดอกขาว จำานวน 107 ราย ซึ่งเป็นผู้ป่วยในคลินิกเลิกบุหรี่ของโรงพยาบาล
พิมาย
ผลการวิจัย พบว่า ด้วยการรักษาโรคเสพติดยาสูบ ในคลินิกเลิกบุหรี่ โรงพยาบาลพิมาย มีข้อจำากัดในด้านทรัพยากร 
หรือทางเลือกในการรักษาอย่างจำากัด การเพิ่มทางเลือกในการรักษาจึงเป็นสิ่งสำาคัญนำาสู่การพัฒนาเพื่อให้เกิดความ
คุ้มค่า และมีประสิทธิผลสูงสุดในการรักษาโรคเสพติดยาสูบ จากการนำายาวาเรนิคลิน (Varenicline) พบว่า ผู้ป่วยที่
ใช้ยาอย่างต่อเนื่อง ตามโปรแกรม พบว่าสามารถเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบได้มากกว่าร้อยละ ๗๕ เมื่อเทียบกับการรักษา
ด้วยยา หรือวิธีอื่น ๆ ทั้งนี้ไม่พบผลข้างเคียงในระดับรุนแรงจากการใช้ยา ซึ่งทำาให้ผู้ป่วยความเป็นไปได้ในการเลิกใช้
ผลิตภัณฑ์ยาสูบได้สูงขึ้น
สรุปและข้อเสนอแนะ การจะบำาบัดรักษาผู้ป่วยเสพติดยาสูบ ต้องมีการบูรณาการอย่างมีองค์รวม เลือกใช้ยาอย่าง
เหมาะสม และคำานึงต่อผู้ข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วย ทั้งต้องให้คำาปรึกษาแนะนำา สร้างแรงจูงใจในการเลิกยาสูบ
อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการให้ยา ย่อมทำาให้โอกาสในการสำาเร็จในการเลิกได้มากขึ้น 
คำาสำาคัญ: บุหรี่ วาเรนิคลิน โรคเสพติดยาสูบ

ผลของโปรแกรมการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจร่วมกับการนวดกดจุดสะท้อนฝ่ามือ
ต่อพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่และอาการถอนนิโคตินในผู้ป่วยที่ติดบุหรี่

ศิราพร ปิ่นวิหค1 นิโรบล กนกสุนทรรัตน์2 อรสา พันธ์ภักดี3
1หอผู้ป่วยเพชรรัตน์ 10B คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

2, 3โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้นิพนธ์หลัก E-mail: jujume_sira@hotmail.com

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบ 2 กลุ่มวัดผลก่อนและหลังได้รับโปรแกรม
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจร่วมกับการนวดกดจุดสะท้อนฝ่ามือต่อ
พฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่และอาการถอนนิโคตินในผู้ป่วยที่ติดบุหรี่
ระเบียบวิธีวิจัย ดำาเนินโปรแกรมโดยใช้ระยะเวลา 30 วัน ซึ่งประกอบด้วยการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ การ
สอนนวดกดจุดสะท้อนฝ่ามือกับญาติและการสอบถามอาการถอนนิโคตินหลังเลิกสูบบุหรี่ วันที่ 1, 3 และ 7 ทาง
โทรศัพท์
ผลการวิจัย ก่อนได้รับโปรแกรมทั้ง 2 กลุ่มมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติ (p > 0.05) หลังได้รับโปรแกรม กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่สูงกว่าก่อนได้รับ
โปรแกรมและสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p < 0.05) และมีคะแนนเฉลี่ยอาการถอนนิโคตินหลัง
เลิกสูบบุหรี่ลดลงตามลำาดับในวันที่ 1, 3 และ 7 อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p < 0.05) กลุ่มทดลองมีผู้ที่มีโคตินินใน
ปัสสาวะน้อยกว่าก่อนได้รับโปรแกรมและน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p < 0.05) 
สรุปและข้อเสนอแนะ 1.นำาโปรแกรมไปใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดบุหรี่และผู้ที่ติดสารเสพติดอื่นๆในแผนกผู้ป่วยนอก
ได้ 2.ก่อนใช้โปรแกรมผู้ใช้ต้องผ่านการอบรมจนเกิดความชำานาญจากผู้เชี่ยวชาญก่อน 3.บุคคลอันเป็นที่รักคือกำาลังใจ
สำาคัญในการเลิกสูบบุหรี่ควรให้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ป่วย 4. ควรขยายระยะเวลาการนวดกดจุดสะท้อนฝ่ามือ
ไปจนถึงหลังเลิกสูบบุหรี่วันที่ 10 เนื่องจากอาจเกิดอาการถอนนิโคตินจนทำาให้กลับไปสูบบุหรี่อีกครั้ง
คำาสำาคัญ: ผลของโปรแกรมการสัมภาษณ์ พฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่
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ผลของโปรแกรมการเลิกบุหรี่ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
ต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของพระสงฆ์  ในอำาเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นิธิกาญจน์ ขันติวรพงศ์1 ชวนชม ธนานิธิศักดิ์2
1กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลภาชี อำาเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้นิพนธ์ E-mail: chuanchomt@yahoo.com

 พระสงฆ์เป็นกลุ่มประชากรที่พบว่า มีการสูบบุหรี่สูง อสม. เป็นบุคลากรสุขภาพในชุมชน สามารถมีบทบาท
ในการมีส่วนร่วมช่วยเลิกบุหรี่ร่วมกับเภสัชกรได้
วัตถุประสงค์ เปรียบเทียบผลของโปรแกรมการเลิกบุหรี่ของพระสงฆ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ อสม. ในอำาเภอภาชี 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างกลุ่มที่ไม่มี อสม.(กลุ่มควบคุม) และมี อสม. (กลุ่มทดลอง) มีส่วนร่วม
ระเบียบวิธีวิจัย การศึกษาแบบกึ่งทดลองสองกลุ่มเปรียบเทียบก่อน-หลัง กลุ่มตัวอย่างคือพระสงฆ์ที่สูบบุหรี่เป็น
ประจำา 66 รูป ใช้การสุ่มอย่างอย่างง่ายแบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง กลุ่มละ 33 รูป กลุ่มทดลองได้รับความรู้
เรื่องบุหรี่จากเภสัชกร เป็นเวลา 3 ชั่วโมง และติดตามโดย อสม. สัปดาห์ละ 1 ครั้ง นาน 12 สัปดาห์   รวม 12 ครั้ง โดย 
อสม.ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการช่วยเลิกบุหรี่และขั้นตอนการดำาเนินงานก่อนจะลงปฏิบัติงานจริงจากเภสัชกร อสม.
จะมีหน้าที่ให้คำาแนะนำาพระสงฆ์ในเรื่องต่าง ๆ เช่น การปฏิบัติตัวขณะเข้าร่วมโปรแกรมการเลิกบุหรี่ การเน้นย้ำาถึง
ข้อดีของการเลิกบุหรี่ ข้อเสียของการสูบบุหรี่ การให้คำาแนะนำาการบันทึกข้อมูลการสูบบุหรี่ประจำาวัน การติดตามผล
การเลิกบุหรี่ของพระสงฆ์อย่างใกล้ชิด โดยกลุ่มเปรียบเทียบจะไม่ได้รับการติดตามจาก อสม. เก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป 
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ และการติดนิโคตินโดยใช้แบบบันทึกปริมาณการสูบบุหรี่ประจำาวัน แบบสอบถามพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ของพระสงฆ์และแบบประเมินระดับความรุนแรงของการเสพติดนิโคติน ตามลำาดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดย
สถิติ chi-square test/  fisher’s exact test/ paired t-test และindependent t-test
ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ลดลงกว่ากลุ่มควบคุม 8.85±2.01 คะแนน (p<0.001) 
จาก 25.52±4.47 เหลือ 12.97±7.62 คะแนน (P<0.001) และ 26.58±4.64 เหลือ 21.82±8.73 คะแนน (p=0.002) 
ตามลำาดับ ผลการเลิกสูบบุหรี่ตลอด 7 วัน ในกลุ่มทดลองเลิกได้มากกว่ากลุ่มควบคุม ในสัปดาห์ที่ 4 เลิกได้ 6 รูป 
(ร้อยละ 18.2)  และ 1 รูป (ร้อยละ 3.0) (P=0.105) และสัปดาห์ที่ 12 เลิกได้ 21 รูป (ร้อยละ 63.6) และ 7 รูป (ร้อย
ละ 21.2) (P=0.001) ตามลำาดับ และคะแนนการติดนิโคตินในกลุ่มทดลองลดลงกว่ากลุ่มควบคุม 2.61±0.61 คะแนน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p<0.001) จาก 4.61±1.66 เหลือ 1.36±2.19 คะแนน (p<0.001) และ 
5.06±1.83 เหลือ 3.97±2.73 คะแนน (P=0.003) ตามลำาดับ แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการเลิกบุหรี่ในพระสงฆ์ทำาให้
พฤติกรรมการสูบบุหรี่และการติดนิโคตินลดลงทั้งในกลุ่มที่มีและไม่มี อสม. โดยผลการเลิกบุหรี่สำาเร็จที่ 12 สัปดาห์ 
ในกลุ่มที่ อสม. มีส่วนร่วมสูงกว่ากลุ่มที่ไม่มี อสม. อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 
สรุปและข้อเสนอแนะ ควรสนับสนุนโปรแกรมเลิกบุหรี่ในพระสงฆ์ และสนับสนุน อสม. ให้มีส่วนร่วม 
คำาสำาคัญ: การเลิกบุหรี่ อาสาสมัครสาธารณสุข พฤติกรรมการสูบบุหรี่ พระสงฆ์

ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลิกบุหรี่สำาหรับบิดา-มารดา
เพื่อลดการสัมผัสควันบุหรี่มือสองในเด็กป่วยโรคหืด

วิชชุดา มากมาย1 สุนิดา ปรีชาวงษ์2 สุรศักดิ์ ตรีนัย3

1โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
2, 3คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้นิพนธ์หลัก E-mail: bluesky.namfon@gmail.com

 การสัมผัสควันบุหรี่มือสองในเด็กป่วยโรคหืดส่งผลให้อาการของโรคกำาเริบบ่อยขึ้นและรุนแรงมากขึ้น 
วัตถุประสงค์ การวิจัยกึ่งทดลองครั้งนี้เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลิกบุหรี่ต่อพฤติกรรมการเลิกบุหรี่ใน
บิดา-มารดาเด็กป่วยโรคหืด 
ระเบียบวิธีวิจัย กลุ่มตัวอย่างคือ บิดา-มารดาที่สูบบุหรี่ของเด็กป่วยโรคหืดอายุต่ำ�กว่า 5 ปี คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำาหนดไว้ จำานวน 50 คน จัดให้กลุ่มตัวอย่าง 25 คนแรกเป็นกลุ่มควบคุม และ
จัดให้กลุ่มตัวอย่างอีก 25 คนหลังเข้ากลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุมได้รับคำาแนะนำาตามปกติ ส่วนกลุ่มทดลองเข้าร่วม
โปรแกรมส่งเสริมการเลิกบุหรี่ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ 
แบบสอบถามเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่ และแบบประเมินพฤติกรรมการเลิกบุหรี่ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
และทดสอบด้วยสถิติ t (t-test) 
ผลการวิจัย พบว่า พบว่าภายหลังเข้าร่วมโปรแกรมส่งเสริมการเลิกบุหรี่ คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการเลิกบุหรี่ของ
บิดา-มารดาในกลุ่มทดลองสูงกว่าในกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p<.05) แสดงให้เห็นว่าโปรแกรมส่งเสริม
การเลิกบุหรี่สามารถทำาให้พฤติกรรมการเลิกบุหรี่ของบิดา-มารดาเด็กป่วยโรคหืดดีขึ้น 
สรุปและข้อเสนอแนะ ควรนำาไปเป็นแนวทางในการดูแลเด็กป่วยโรคหืด เพื่อลดการสัมผัสควันบุหรี่มือสอง
คำาสำาคัญ: โปรแกรมส่งเสริมการเลิกบุหรี่  การสัมผัสควันบุหรี่มือสอง  เด็กป่วยโรคหืด
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การประเมินผลโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน 
จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2560 - 2562

ทวีศักดิ์ จินต์จิระนันท์
สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

ผู้นิพนธ์  E-mail:ncdchiangmai@gmail.com 

 โครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน เป็นโครงการที่ชวนคนสูบบุหรี่ให้เข้ารับการบำาบัด
เลิกบุหรี่ โดยเริ่มดำาเนินโครงการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 – พฤษภาคม 2562 
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ประเมินผลการดำาเนินงานโครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน 
จังหวัดเชียงใหม่ที่ได้ดำาเนินงานในปี 2560 - 2562
ระเบียบวิธีวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลจากการลงบันทึกการตรวจคัดกรองและบำาบัดเลิกบุหรี่ตามฐานข้อมูล 43 แฟ้ม ใน
แฟ้ม Special PP นำามาวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน 3 ปี ของจังหวัดเชียงใหม่
ผลการวิจัย พบว่า การคัดกรองผู้ที่สูบบุหรี่ทั้ง 3 ปี พบว่าคัดกรองได้ร้อยละ 65.65 ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 
จำานวนผู้ที่สูบบุหรี่ร้อยละ 14.05 จำานวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้านทั้งหมด จำานวน 34,721 คน โดยมีเป้า
หมายในการบำาบัด จำานวน 104,163 คน มีผู้เข้าร่วมโครงการในการบำาบัด จำานวน 67,804 คน  คิดเป็นร้อยละ 65.09 
จำานวนผู้เข้าร่วมโครงการครบทั้ง 25 อำาเภอ ร้อยละของผู้ที่เข้ารับการบำาบัดเลิกบุหรี่ทั้งจังหวัดเชียงใหม่เฉลี่ยร้อยละ 
65.09  น้อยที่สุดร้อยละ 11.87 มากที่สุดร้อยละ 219.78 คือ อำาเภอเมืองเชียงใหม่และอำาเภอกัลยาณิวัฒนา ตาม
ลำาดับ อำาเภอที่มีผู้เข้าร่วมโครงการครบตามเป้าหมาย จำานวน 5 อำาเภอ คือ อำาเภอกัลยาณิวัฒนา ดอยเต่า แม่แจ่ม 
ดอยหล่อและอำาเภอแม่ออน อำาเภอที่มีผลงานน้อยกว่าร้อยละ 60 จำานวน 10 อำาเภอ ร้อยละของผู้ที่เลิกบุหรี่ได้ครบ
หกเดือนทั้งจังหวัดร้อยละ 3.69 น้อยที่สุดร้อยละ 0.08  มากที่สุดร้อยละ 20.20 
สรุปและข้อเสนอแนะ  การดำาเนินงานยังไม่ได้ตามที่เป้าหมายกำาหนดทั้งจำานวนผู้ที่เข้ารับการบำาบัดและผู้ที่เลิกบุหรี่
ได้ครบ 6 เดือน เนื่องจากเป็นการดำาเนินกิจกรรมด้านคุณภาพในการบำาบัดรักษา โดยวัดความสำาเร็จจากเชิงปริมาณ
จำานวนมาก ต้องมีการกำาหนดเชิงนโยบายที่ชัดเจนและต่อเนื่อง อีกทั้งต้องมีการติดตามผู้ที่เข้ารับการบำาบัดรักษา
อย่างต่อเนื่องจนครบหกเดือนและครบทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ
คำาสำาคัญ: โครงการสามล้านสามปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน

โปรแกรมสุขศึกษาช่วยเลิกบุหรี่รายบุคคล
รพ.สต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

ประจักษ์ อินทร์สว่าง1 อภัสรา ไพรวัลย์2 
1, 2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านหนองโสน ตำาบลหนองโสน อำาเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้นิพนธ์หลัก E-mail:  sano_hospitalhealth@hotmail.com

 คลินิกเลิกบุหรี่ รพ.สต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี เปิดบริการรองรับโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่
ทั่วไทยเทิดไท้องค์ราชัน โดยใช้การให้สุขศึกษาช่วยเลิกบุหรี่รายบุคคลร่วมกับนวดกดจุดเท้าและสมุนไพร 
วัตถุประสงค์ ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาช่วยเลิกบุหรี่รายบุคคล
ระเบียบวิธีวิจัย งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยกึ่งทดลองแบบกลุ่มเดียวนี้มุ่งช่วยผู้สูบบุหรี่ในปีงบประมาณ 2561ให้สามารถ
เลิกบุหรี่ได้สำาเร็จ โดยให้ อสม. เชิญชวนผู้สูบบุหรี่จำานวน 539 คน แต่มีผู้สูบบุหรี่สมัครใจเข้าร่วมโปรแกรมเลิกบุหรี่
จำานวน 60 คน ผู้สูบบุหรี่ได้รับโปรแกรม 4 สัปดาห์ ได้รับการให้คำาปรึกษาและวิธีการช่วยเลิกด้วยมะนาว นวดเท้า
ติดต่อ 10 วันโดยพยาบาลและ อสม. และติดตามนวดต่อเนื่อง 10 วันและติดตามเยี่ยมที่ 1, 3 และ 6 เดือน โดย อสม. 
การวิเคราะห์ข้อมูลอัตราการเลิกที่ 6 เดือนด้วยสถิติเชิงพรรณนา เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของปริมาณการสูบก่อนและ
หลังเข้าร่วมโครงการ โดยใช้ Paired t-test และเปรียบเทียบอัตราการเลิกกับค่าอ้างอิงร้อยละ 30 ด้วยสถิติ Z-test
ผลการวิจัย พบว่า พบว่า ผู้สูบเกือบทั้งหมดเป็นเพศชายร้อยละ 98.33 อายุเฉลี่ย 57.12 ปี สูบบุหรี่เป็นประจำา ร้อย
ละ 69.49 เป็นการสูบทั้งบุหรี่โรงงานและบุหรี่มวนเองพอๆ กัน จำานวนมวนเฉลี่ย 9.7 มวนต่อวัน สูบบุหรี่มวนแรก
หลังตื่นนอนน้อยกว่า 30 นาที ร้อยละ 42.37 หลังเข้าร่วมโปรแกรมพบว่า ผู้สูบเลิกบุหรี่ได้ต่อเนื่อง 6 เดือน 35 คน 
(ร้อยละ 59.32) จำานวนมวนเฉลี่ยลดลง และอัตราการเลิกบุหรี่lสูงกว่าค่าอ้างอิงอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p<0.001) 
สรุปและข้อเสนอแนะ รพ.สต.ควรบูรณาการงานช่วยเลิกบุหรี่ในงานประจำาในคลินิคโรคเรื้อรัง และควรจัดบริการเชิง
รุกเพื่อเข้าถึงและชักจูงกลุ่มที่ยังไม่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ
คำาสำาคัญ: โปรแกรมสุขศึกษารายบุคคล การช่วยเลิกบุหรี่

ศจย.P0021
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ผลของบริการเลิกบุหรี่ด้วยข้อความสั้นต่ออัตราการเลิกบุหรี่ 
และความพึงพอใจในผู้ใช้บริการเลิกบุหรี่ของศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ  

อรวรรณ  ฆ้องต้อ
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ  ศูนย์วิทยาการ  กรมแพทย์ทหารเรือ

ผู้นิพนธ์ E-mail: k.orrawan@hotmail.com

 นอกจากบริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพแล้ว การให้บริการเลิกบุหรี่ทางข้อความยังเป็นอีกวิธีที่เข้าถึง
ผู้รับบริการและช่วยให้เลิกบุหรี่ได้ ดังนั้นศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์จึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบบริการเลิกบุหรี่โดย
การใช้ข้อความสั้น (SMS) ขึ้น
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาอัตราการเลิกบุหรี่และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเลิกบุหรี่  ที่ได้รับบริการเลิกบุหรี่ด้วยข้อความ
สั้น 2. เพื่อเปรียบเทียบอัตราการเลิกบุหรี่ของผู้ที่ได้รับบริการเลิกบุหรี่ด้วยข้อความสั้น การได้รับคำาปรึกษาทางโทรศัพท์ และ
การให้บริการเลิกบุหรี่ด้วยข้อความสั้นร่วมการได้รับคำาปรึกษาทางโทรศัพท์ 3. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ที่ได้
รับบริการเลิกบุหรี่ด้วยข้อความสั้น การได้รับคำาปรึกษาทางโทรศัพท์ และการให้บริการเลิกบุหรี่ด้วยข้อความสั้นร่วมการได้
รับคำาปรึกษาทางโทรศัพท์
ระเบียบวิธีวิจัย การศึกษากึ่งทดลองนี้ (Quasi-experimental research) มีกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูบบุหรี่ที่ใช้บริการของศูนย์
บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติรายใหม่ตั้งแต่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559 ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยแบ่งเป็น 3 
กลุ่ม ตามที่ผู้ใช้บริการเลือกรับการบริการในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งต่อไปนี้ คือ 1) รับบริการเลิกบุหรี่ด้วยข้อความสั้น 2) รับ
บริการเลิกบุหรี่ด้วยการได้รับคำาปรึกษาทางโทรศัพท์  และ 3) รับบริการเลิกบุหรี่ด้วยข้อความสั้นร่วมการได้รับคำาปรึกษา
ทางโทรศัพท์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1. แบบบันทึกข้อมูลทั่วไปและคัดกรองการสูบบุหรี่ จำานวน 16 ข้อ 2.  
แบบสัมภาษณ์การเลิกบุหรี่ จำานวน 5 ข้อ มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .93 3. แบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจในการบริการ และ  
4. ข้อความสั้นเพื่อเลิกบุหรี่ (SMS 2 Quit) จำานวน 42 ได้ค่าความตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ .91 การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการ
แจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ เปรียบเทียบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการหยุดสูบบุหรี่
ต่อเนื่องเป็นเวลา 6 เดือน ด้วยการวิเคราะห์ Logistic regression
ผลการวิจัย พบว่า ความพยายามเลิกบุหรี่  (Quit attempt) กลุ่มตัวอย่างที่ไม่สามารถหยุดสูบบุหรี่ต่อเนื่องกันได้อย่างน้อย 
7 วัน พบว่า ครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างเคยพยายามเลิกบุหรี่อย่างน้อย 24 ชั่วโมง (ร้อยละ 58.22) และร้อยละ 41.78 ที่ไม่เคย
พยายามเลิกบุหรี่ โดยกลุ่มตัวอย่างที่เลือกรับคำาปรึกษาอย่างเดียวมีความพยายามเลิกบุหรี่มากที่สุดคือร้อยละ 73.68 รองลง
มาคือ กลุ่มที่ได้รับทั้งข้อความสั้นและคำาปรึกษา ร้อยละ 59.86
 7 days point prevalence กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สามารถหยุดสูบบุหรี่ต่อเนื่องกัน 7 วัน คิดเป็นร้อยละ 64.77 
โดยกลุ่มที่เลือกรับข้อความสั้นอย่างเดียวสามารถหยุดสูบบุหรี่ต่อเนื่องกัน 7 วันมากที่สุดคือร้อยละ 69.23 รองลงมาคือ กลุ่ม
ที่ได้รับคำาปรึกษาอย่างเดียว ร้อยละ 68.59
  14 days continuous abstinence rate กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 60.77 สามารถหยุดสูบบุหรี่ต่อเนื่องกัน 14 วัน โดย
กลุ่มตัวอย่างที่เลือกรับคำาปรึกษาอย่างเดียวสามารถหยุดสูบบุหรี่ต่อเนื่องกัน 14 วันมากที่สุดคือร้อยละ 69.23 รองลงมาคือ 
กลุ่มที่ได้รับข้อความสั้นอย่างเดียว ร้อยละ 65.73
 1 month continuous abstinence rate กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 51.54 สามารถหยุดสูบบุหรี่ต่อเนื่องกัน 30 วัน โดย
กลุ่มตัวอย่างที่เลือกรับข้อความสั้นอย่างเดียวสามารถหยุดสูบบุหรี่ต่อเนื่องกัน 30 วันมากที่สุดคือร้อยละ 58.74 รองลงมาคือ 
กลุ่มที่ได้รับคำาปรึกษาอย่างเดียว ร้อยละ 51.24
 3 months continuous abstinence rate กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 42.5 สามารถหยุดสูบบุหรี่ต่อเนื่องกัน 3 เดือน 
โดยกลุ่มตัวอย่างที่เลือกรับข้อความสั้นและรับคำาปรึกษาสามารถหยุดสูบบุหรี่ต่อเนื่องกัน 3 เดือนมากที่สุดคือร้อยละ 46.9 
รองลงมาคือ กลุ่มที่ได้รับคำาปรึกษาอย่างเดียว ร้อยละ 38.8
 6 months continuous abstinence rate กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 34.2 สามารถหยุดสูบบุหรี่ต่อเนื่องกัน 6 เดือน 
โดยกลุ่มตัวอย่างที่เลือกรับข้อความสั้นและรับคำาปรึกษาสามารถหยุดสูบบุหรี่ต่อเนื่องกัน 3 เดือนมากที่สุดคือร้อยละ 37.0 
รองลงมาคือ กลุ่มที่ได้รับคำาปรึกษาอย่างเดียว ร้อยละ 36.4
 ในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการบริการเลิกบุหรี่ที่ได้รับจากศูนย์ฯ ในระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย
ของทุกด้านมีค่าอยู่ระหว่าง 4.3-4.9  จากคะแนนเต็ม 5 (SD = 0.5)   
สรุปและข้อเสนอแนะ การบริการเลิกบุหรี่ด้วยข้อความสั้น  สามารถช่วยให้ผู้เลิกบุหรี่เลิกบุหรี่ ในระยะเวลาสั้น  แต่ไม่มี
ประสิทธิผลในการเลิกบุหรี่อย่างต่อเนื่องในระยะยาว ดังนั้น ควรให้บริการเลิกบุหรี่ด้วยข้อความสั้นร่วมกับการให้คำาปรึกษา  
และอาจจะมีการพัฒนาข้อความสั้นเพื่อให้คำาปรึกษาในระยะยาว
คำาสำาคัญ: บริการเลิกบุหรี่ด้วยข้อความสั้น อัตราการเลิกบุหรี่ ความพึงพอใจ ผู้ใช้บริการเลิกบุหรี่

การขับเคลื่อนโครงการ “การมีส่วนร่วมของหมู่บ้านต้นแบบปลอดบุหรี่ 
ตำาบลศรีดงเย็น อำาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่”

อธิสันติ์ สุนันทศิลป์1 และ อินทิรา นวลสะอาด2

1,2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านรองธาร 
ผู้นิพนธ์ E-mail: atisun195@gmail.com    

 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างชุมชนปลอดบุหรี่โดยใช้ชุมชนเป็นฐานด้วยกลยุทธ์การสร้างเสริมสุขภาพ 
โดยมีวัตถุประสงค์ย่อยดังนี้ 1. ให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายจากบุหรี่ ตลอดจนผู้
สูบบุหรี่ในพื้นที่เป้าหมายเข้ารับบริการช่วยเลิกบุหรี่ ร้อยละ 50 2.ชุมชนตระหนักรู้และสามารถกำาหนดมาตรการ
ทางสังคม ในชุมชนบ้านร้องธาร ตำาบลศรีดงเย็น  อำาเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่ โดยดำาเนินงานตามขั้นตอน 
คือขั้นเตรียมการ สำารวจข้อมูลพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อจัดทำาเป็นฐานข้อมูล 
และใช้วางแผนแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย 1.ดำาเนินการประชาสัมพันธ์ชี้แจงขั้นตอนการสร้างทีมงาน 2. ขั้นตอนการ
สร้างความตระหนักถึงปัญหาสุขภาพของชุมชน โดยใช้แนวทางการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานการเรียนรู้ (Problem  
Based Learning: PBL) 3. ขั้นตอนการวางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชน : โดยประชาชนร่วมกันเสนอความ
คิดและกำาหนดกิจกรรม  สร้างพลังอำานาจให้เกิดขึ้นแก่คนในชุมชน  4. ขั้นตอนการดำาเนินการของชุมชน  ตามหลัก  
Ottawa Charter 5. ขั้นตอนการประเมินผลและการดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง กลยุทธ์ในการดำาเนินงานตามหลัก
กฎบัตรออตตาวา (Ottawa Charter) การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (Build Healthy Public Policy 
การเสริมสร้างการดำาเนินการในชุมชนที่เข้มแข็ง (Strengthen Community Action) การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล 
(Develop Personal Skills) การปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพ (Reoriented Health Services) ส่งผลให้เกิด
กิจกรรมการร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดจากชุมชนโดยมีชุมชนเป็นเจ้าของปัญหา เกิดแนวคิดในการสร้างพลังในการสร้าง
สุขภาพ เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของเยาวชน ให้ออกห่างจากสิ่งมึนเมา หันเข้าหาการออกกำาลังกาย เกิดเป็นกิจกรรม 
วิ่ง ฮอม บุญ “ร้องธารมินิมาราธอน ครั้งที่ 1” ขึ้น 
 การประเมินผลโครงการพบว่า จำานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบบสมัครใจ 64 ราย เลิกบุหรี่ได้จำานวน 27 ราย 
ลดได้จำานวน 10 ราย กลับมาสูบซ้ำ�จำานวน 27 ราย และนอกจากนี้ยังเกิดเป็นนโยบายสาธารณะภายในชุมชนอีก
ด้วย โครงการนี้ แสดงให้เห็นว่า ผู้นำาชุมชนที่ให้ความสำาคัญเป็นแกนนำาในการเลิกบุหรี่ และการสร้างมาตรการทาง
สังคมเป็นปัจจัยสำาคัญต่อความสำาเร็จของการดำาเนินงานเลิกบุหรี่ในชุมชน แต่ยังมีผู้ที่ยังคงสูบบุหรี่อยู่จำานวนหนึ่ง 
คณะผู้ดำาเนินงานคาดว่าสามารถนำาข้อมูลนี้ไปใช้ในการวางแผนลด ละ เลิก การสูบบุหรี่เพื่อให้เกิดผลอย่างยั่งยืนของ
ประชาชนในชุมชนนี้ต่อไป
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ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย Code

23 การประเมินประสิทธิผลของมาตรการระดับ ประเทศด้าน
สิ่งแวดล้อม ให้ปลอดควันบุหรี่ในจังหวัดหนองคาย 
(งานวิจัย)

นางสาวสิริกร  นามลาบุตร P1002 

การประเมินประสิทธิผลของมาตรการระดับประเทศ
ด้านสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่ในจังหวัดหนองคาย

สิริกร นามลาบุตร1 วรานิษฐ์ ลำาไย2

1, 2นักวิชาการอิสระ 148 หมู่ 12 ตำาบลโพธ์ชัย อำาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000
ผู้นิพนธ์ E-mail: Boom464946@yahoo.com    

 ควันบุหรี่เป็นแหล่งของสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งที่สำาคัญที่สุด เพื่อคุ้มครองสุขภาพของคนที่ไม่สูบบุหรี่จากควัน
บุหรี่ที่คนอื่นสูบ จึงถูกกำาหนดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2550 องค์การอนามัยโลกกำาหนดให้ทั่วโลกรณรงค์ให้ “สิ่งแวดล้อม
ปลอดควันบุหรี่”  
วัตถุประสงค์ 1. เพื่อประเมินประสิทธิผลของมาตรการระดับประเทศด้านสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่ ในจังหวัด
หนองคาย 2. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค มาตรการระดับประเทศด้านสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่ ในจังหวัด
หนองคาย 3. เพื่อเสนอแนวทางพัฒนาประสิทธิผลของมาตรการระดับประเทศด้านสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่
ระเบียบวิธีการวิจัย การวิจัยแบบผสมผสาน โดยใช้วิธีเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ    
ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย รวมทั้งสิ้น  400 ราย ทำาการศึกษาครอบคลุมตามสถานที่ที่จัดเป็นเขตปลอดบุหรี่ โดยใช้วิธี
การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา ค่าความถี่ ค่าร้อยละ  ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นการวิเคราะห์และสรุปเนื้อหา 
ผลการวิจัย สถานที่สาธารณะที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ที่ต้องแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุหรี่ตามที่กระทรวงสาธารณสุข
ประกาศกำาหนดในภาพรวม (ร้อยละ 57.00) ไม่มีผู้สูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ (ร้อยละ 31.50) และไม่มีอุปกรณ์ หรือ
สิ่งอำานวยความสะดวกสำาหรับการสูบบุหรี่ (ร้อยละ 24.80) มีคณะกรรมการและอนุกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และยาสูบ จังหวัดหนองคาย จัดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ทุกภาคส่วนประสานงานและร่วมกันรณรงค์เพื่อ
ลดจำานวนผู้สูบบุหรี่ลง แต่การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่และไม่ต่อเนื่อง ในการบังคับใช้กฎหมาย ปลอด
บุหรี่ยังไม่เข้มข้น  
สรุปและข้อเสนอแนะ หน่วยงานภาครัฐควรปรับแผนยุทธศาสตร์ในการทำางานด้านการควบคุมบุหรี่และป้องกัน 
นักสูบหน้าใหม่ โดยให้การสนับสนุนงานในลักษณะส่วนบุคคล เครือข่าย สร้างความร่วมมือกับกลุ่มเครือข่ายใน
ด้านกิจกรรมให้ความรู้ รณรงค์เกี่ยวกับพิษภัยบุหรี่ และส่งเสริมการดำาเนินงานจะต้องสอดคล้องและดำาเนินงานไป 
พร้อมๆ กัน
คำาสำาคัญ: ประสิทธิผล มาตรการระดับประเทศด้านสิ่งแวดล้อม ปลอดควันบุหรี่
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Code ชื่อเรื่อง ผู้วิจัย
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O0105 การมีส่วนร่วมของหมู่บ้านต้นแบบปลอดบุหรี่ บ้านร้องธารตำาบลศรี
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บทคัดย่อ
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิผลโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริม
พฤติกรรมป้องกันการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบของนักเรียนหญิงระดับชั้นประถมศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดย
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
ระเบียบวิธีวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาเป็นนักเรียนหญิงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีพฤติกรรรมเสี่ยงต่อการ
บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ จาก 2 โรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบกลุ่มละ 
30 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมป้องกัน 
การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ เป็นระยะ 5 สัปดาห์ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามก่อนและหลังการทดลอง 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา Dependent – Sample t-test  และ Independent - Sample t-test   
ผลการวิจัย พบว่าหลังการทดลองกลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยเจตคติในการไม่บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ การคล้อย
ตามกลุ่มอ้างอิงที่มีอิทธิพลในการไม่บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมไม่บริโภค
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ และความตั้งใจใฝ่พฤติกรรมป้องกันการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบที่สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มหลังการทดลอง พบว่า มีเพียงคะแนนเฉลี่ยเจตคติในการไม่
บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบและความตั้งใจใฝ่พฤติกรรมป้องกันการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบของกลุ่มทดลองที่สูงกว่ากลุ่ม
เปรียบเทียบอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สรุปและข้อเสนอแนะ การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการพัฒนารูปแบบกระบวนการเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมป้องกันการ
บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ รวมถึงการวางแผนและปรับปรุงช่องทางการสื่อสารสร้างค่านิยมป้องกันการบริโภคผลิตภัณฑ์
ยาสูบในหลากหลายรูปแบบ และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
คำาสำาคัญ: โปรแกรมสุขศึกษา พฤติกรรมป้องกันการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ ระดับชั้นประถมศึกษา   
  ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
 การบริโภคยาสูบเป็นปัจจัยเสี่ยงสำาคัญของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร และเป็นประตูด่านแรกที่
นำาพาไปสู่การเสพสารเสพติดที่ร้ายแรงยิ่งขึ้น (Menglu et.al, 2015) ทำาให้รัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเป็น
จำานวนมาก (U.S. National Cancer Institute and WHO, 2016)  ซึ่งในแต่ละปีทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตก่อนเวลาจาก
บริโภคยาสูบ ถึง 6 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากกว่า 8 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2573 หากไม่มีการควบคุมการบริโภค
ยาสูบอย่างจริงจัง (WHO, 2017) จากผลการสำารวจการบริโภคยาสูบในเยาวชนระดับโลก ประเทศไทย ปี 2558 พบ
ว่า เยาวชนหญิง อายุระหว่าง 13 -15 ปี มีแนวโน้มการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบเพิ่มขึ้น จากการสำารวจของปี 2558 มี
เยาวชนหญิงสูบบุหรี่ ร้อยละ 5.2 เมื่อเทียบกับผลสำารวจ ปี 2552 สูบบุหรี่ร้อยละ 3.8 (Regional Office for South-
East Asia, WHO, 2016) ประกอบกับผลการสำารวจอัตราการบริโภคยาสูบของเยาวชน อายุ 15 - 18 ปี จำาแนก
ตามเขตบริการสุขภาพ พบว่า จากการเปรียบเทียบอัตราการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบในเยาวชนแยกรายเขตสุขภาพ 
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ปี 2561 พบว่า ภาพรวมของประเทศมีแนวโน้มลดลง ซึ่งพื้นที่ที่มีความชุกของการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบสูงสุด คือ 
กรุงเทพมหานคร มากถึงร้อยละ 33.4 ซึ่งอัตราการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบของเพศหญิงสูงกว่าเพศชายกว่า ร้อยละ 
35.8 และ 31.1 ตามลำาดับ นอกจากนี้ยังพบว่าอายุเฉลี่ยของเยาวชนที่เริ่มบริโภคยาสูบ คือ 13 ปี (กลุ่มพัฒนาวิชาการ 
สำานักควบคุมการบริโภคยาสูบ, 2561) ซึ่งสามารถคาดการณ์ได้ว่า อัตราบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบของเพศหญิงมีโอกาส
เพิ่มขึ้นได้ ซึ่งเยาวชนหญิงถือเป็นกลุ่มเป้าหมายสำาคัญของตลาดธุรกิจยาสูบด้วยการทำากลยุทธ์การตลาดที่ดึงดูดใจ
และมีความน่าสนใจ เพื่อขยายตลาดเจาะกลุ่มเยาวชนหญิงโดยตรง มุ่งเน้นการใช้กลยุทธ์สื่อออนไลน์ ซึ่งเยาวชนส่วน
มากยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวว่ามีความปลอดภัย  (ประกิต, สถาพร และสุขสันต์, 2553 
; ฉันทนา, 2556) จากข้อมูลเรื่องอายุเฉลี่ยของเยาวชนที่มีการเริ่มบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นช่วง
ของวัยเด็กตอนปลายและวัยรุ่นตอนต้น (Jirathanapiwat et al., 2017) ซึ่งถือว่าเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านการ
เจริญเติบโตของร่างกาย อารมณ์ และมีลักษณะมีความอยากรู้ อยากลอง รวมถึงมีความคิดพิจารณาเหตุผลต่างๆ มี
ความพยายามปรับปรุงบุคลิกภาพตนเองให้เป็นที่ยอมรับของสังคม (Fairbrother et al., 2005) โดยเฉพาะอิทธิพล
ของเพื่อนส่งผลให้มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ (Dusek, 1996) จากการทบทวนงานวิจัยที่ผ่าน
มา พบว่า การศึกษาประสิทธิผลโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมป้องกันการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบของ
นักเรียนหญิงระดับชั้นประถมศึกษา รวมถึงมาตรการในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยเฉพาะนักเรียนหญิง พบว่า
มีจำานวนน้อย ซึ่งส่วนใหญ่มักจะมีการดำาเนินการในนักเรียนชายชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนา
โปรแกรมสุขศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมพฤติกรรมป้องกันการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบของนักเรียนหญิง
ระดับชั้นประถมศึกษามากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซี่งเป็นพื้นที่ชุมชนเมือง เป็นศูนย์รวมความ
เจริญ ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการสื่อสารที่ทันสมัยและหลากหลาย ทำาให้เป็นปัจจัยสนับสนุนให้นักเรียนหญิง
สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบได้ง่าย ผู้วิจัยจึงศึกษาประสิทธิผลโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมป้องกันการ
บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบของนักเรียนหญิงระดับชั้นประถมศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎี
พฤติกรรมตามแผน (Theory of Planned Behaviors: TPB) ของ Ajzen (2005) มาใช้ในการพัฒนากิจกรรมต่างๆ 
ประกอบด้วย เจตคติในการไม่บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงที่มีอิทธิพลในการไม่บริโภคผลิตภัณฑ์
ยาสูบ การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมไม่บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ และความตั้งใจใฝ่พฤติกรรมป้องกัน
การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบควบคู่กับกลวิธีทางสุขศึกษาแบบมีส่วนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยเจตคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมไม่บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ ความตั้งใจใฝ่พฤติกรรมป้องกันการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบของนักเรียนหญิงชั้น
ประถมศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครของกลุ่มทดลองในระยะก่อนและหลังการทดลอง 
 2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยเจตคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้ความสามารถใน
การควบคุมพฤติกรรมไม่บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ ความตั้งใจใฝ่พฤติกรรมป้องกันการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบของ
นักเรียนหญิงช้ันประถมศึกษาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบในระยะหลังการ
ทดลอง

วิธีดำาเนินการวิจัย
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi- experimental research design) โดยแบ่งกลุ่ม
ตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทดลอง และกลุ่มเปรียบเทียบโดยทำาการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลองและ
หลังการทดลอง
 ประชากร คือ นักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยคัดเลือกโรงเรียนกลุ่มอย่าง โดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)  
ด้วยการจับฉลากเพื่อเลือกโรงเรียน เป็นกลุ่มทดลองและอีก 1 โรงเรียนเป็นกลุ่มเปรียบเทียบที่มีลักษณะและบริบท

ใกล้เคียงกันที่ให้ความร่วมมือและยินยอมให้มีการจัดโปรแกรมสุขศึกษาฯ เมื่อได้โรงเรียนกลุ่มตัวอย่างเป็นที่เรียบร้อย 
ผู้วิจัยได้ทำาการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยกำาหนดคัดเลือกนักเรียนหญิงที่กำาลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) และผู้วิจัยได้ทำาการคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่าง และจับฉลากเลือกเข้าเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ กลุ่มละ 30 คน จาก
นักเรียนหญิงที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการบริโภคยาสูบ ด้วยการคัดกรองจากแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการคัดกรองนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการบริโภคยาสูบ เป็นแบบสอบถามเพื่อคัด
กลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมโปรแกรมทดลอง โดยมีข้อคำาถามเรื่อง อายุ การสูบบุหรี่ของสมาชิกในครอบครัว และ การสัมผัส
ควันบุหรี่มือสอง ลักษณะคำาถามเป็นลักษณะปลายปิดในลักษณะเลือกตอบ (Checklist)
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ โปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมป้องกันการบริโภคผลิตภัณฑ์
ยาสูบ สร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมและประยุกต์จากทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ประกอบด้วย
  2.1 กระบวนการของรูปแบบกิจกรรม ได้แก่ การส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้จากหลักสูตร                        
E-Training โดยการชมสื่อวิดีทัศน์ การฝึกทักษะการตัดสินใจเพื่อกำาหนดทางเลือกและปฏิเสธ/หลีกเลี่ยงหรือเลือกวิธี
การปฏิบัติ โดยมีการใช้เหตุผลหรือวิเคราะห์ผลดี ผลเสีย การฝึกทักษะการรู้เท่าทันสื่อในการตรวจสอบความถูกต้อง
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่สื่อนำาเสนอ และสามารถเปรียบเทียบวิธีการเลือกรับสื่อเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิด
ขึ้นกับสุขภาพของตนเองและผู้อื่น และการฝึกทักษะการจัดการตนเอง เพื่อกำาหนดเป้าหมาย วางแผน และปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติการต่อความตั้งใจที่จะไม่บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบและการหลีกเลี่ยงการสัมผัสควันบุหรี่มือสอง โดยใช้
กลวิธีทางสุขศึกษาแบบมีส่วนร่วม เช่น การบรรยาย การระดมสมอง การเล่นเกม การสาธิต การเรียนรู้จากตัวแบบ 
การให้คำามั่นสัญญาการแสดงบทบาทสมมุติ และการใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมป้องกันการบริโภคผลิตภัณฑ์
ยาสูบ
  2.2 เนื้อหาสาระของรูปแบบกิจกรรม ได้แก่ เจตคติในการไม่บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ การคล้อย
ตามกลุ่มอ้างอิงที่มีอิทธิพลในการไม่บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมไม่บริโภค
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ และความตั้งใจใฝ่พฤติกรรมป้องกันการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบโดยกลุ่มทดลองเป็นนักเรียนที่ได้รับ
โปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมป้องกันการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ ใช้เวลาทั้งหมด 5 สัปดาห์ ครั้งละ 60 
นาที โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
            สัปดาห์ที่ 1 กิจกรรม “มหันตภัยของการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ” เป็นหยิบยกสถานการณ์ ผลกระ
ทบจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบที่จะส่งผลในอนาคต ทั้งทางด้านสุขภาพ ครอบครัวสังคม และเศรษฐกิจ เพื่อสร้าง
เจตคติที่ดีต่อการไม่บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบประกอบด้วยกิจกรรม การชมวิดิทัศน์ เกี่ยวกับโทษ พิษภัย และผลกระทบ
จากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ พร้อมทั้งเล่นเกม เช่น บิงโก โรคร้ายจากผลิตภัณฑ์ยาสูบ และพิษร้าย 
  สัปดาห์ที่ 2 กิจกรรม “School Idol บุคคลต้นแบบของคน GEN Z” เป็นการเล่าประสบการณ์
การไม่บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยบุคคลต้นแบบที่เคยประสบความสำาเร็จรวมถึงกำาหนดเป้าหมายความสำาเร็จ
ของพฤติกรรมการป้องกันการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพื่อสร้างความตั้งใจที่จะต้องทำาให้ได้เหมือนบุคคลต้นแบบ 
ประกอบด้วยกิจกรรม การวางแผนเลือกลุ่มอ้างอิงให้ตนเอง เป็นการเลือกบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจเพื่อ การป้องกัน
การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ รวมทั้งกระตุ้นให้เพื่อนนักเรียนมีการรับรู้ความสามารถในการควบคุมตนเองต่อการไม่
บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบและมีความคาดหวังผลดีของการไม่บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
  สัปดาห์ที่ 3 กิจกรรม “รู้ทัน กลยุทธ์ธุรกิจยาสูบ” โดยการเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อ (Media 
literacy skill) การตรวจสอบความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่สื่อนำาเสนอ และสามารถเปรียบเทียบวิธีการ
เลือกรับสื่อเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพของตนเองและผู้อื่น รู้เท่าทันกลยุทธ์ของธุรกิจยาสูบ ใน
รูปแบบการโฆษณาสื่อสารประขาสัมพันธ์ชวนเชื่อ เช่น การแลก แจก แถม ผลิตภัณฑ์ยาสูบ การบิดเบือนข้อมูลจริง
ของการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ เป็นต้น โดยการเล่นเกมเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบน่ารู้ สำาหรับ Gen 
Z ยุคใหม่ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสาร ด้วยวิธีการพูดคุยการ
จัดรูปคำาและประโยค การใช้เสียงเพื่อใช้เป็นแนวทางและ การปฏิบัติตนเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมป้องกันการบริโภค
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
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            สัปดาห์ที่ 4 กิจกรรม “Gen Z ยุคใหม่ ชิคได้ Say No ไม่พึ่งบุหรี่” สร้างการรับรู้ความสามารถในการ
ควบคุมตนเองต่อการไม่บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยการแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ข้อดีของการไม่บริโภคยาสูบ ประกอบด้วย 
กิจกรรมทบทวนความรู้โดยการระดมสมองรูปแบบการสื่อสารจากสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อนำามาใช้ในกิจกรรมจำาลอง
สถานการณ์ ซึ่งเป็นการรวบรวมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามข่าวสารในปัจจุบัน หรือสถานการณ์ที่ผู้วิจัยสมมุติขึ้นเพื่อให้
กลุ่มทดลองได้ศึกษาทำาความเข้าใจ วิเคราะห์ วางแผนและใช้ทักษะการตัดสินใจ และการฝึกปฏิเสธเพื่อหลีกเลี่ยงจาก
สถานการณ์เสี่ยงที่กำาหนด พร้อมทั้งให้ผู้เรียนอภิปรายความคิดและความรู้สึกเกี่ยวกับสถานการณ์สมมุติ เพื่ออธิบาย
แนวทางและการปฏิบัติตน เช่น การถูกชักชวนลองใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบการปฏิเสธการซื้อบุหรี่ การสัมผัสควันบุหรี่มือ
สอง รวมถึงการแลก แจก แถม ผลิตภัณฑ์ยาสูบ และกิจกรรมบทบาทสมมติ กลุ่มทดลองเลือกวิธีการใช้เวลาว่างของ
ตนที่สนใจ 
            สัปดาห์ที่ 5 กิจกรรม “ความตั้งใจใฝ่พฤติกรรมป้องกันการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ” เป็นฝึกทักษะ
การจัดการตนเอง (Self-management skill) โดยกำาหนดเป้าหมายในอนาคต วางแผน และปฏิบัติตามแผนกำาหนด
ต่อความตั้งใจที่จะไม่บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ ประกอบด้วย กิจกรรมการให้คำามั่นสัญญา                              ด้วยการ
เขียนพันธะสัญญาในการไม่บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ พร้อมส่งต่อพันธะสัญญา แก่ ครู อาจารย์และครอบครัว กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อร่วมกันออกแผนและสื่อการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกัน                 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามและแบบประเมิน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยมีเนื้อหา
ครอบคลุมตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน มี 2 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของนักเรียน (Questionnaires) ได้แก่ อายุ การใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ สถานะครอบครัว ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัว และการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบของ
สมาชิกในครอบครัว ลักษณะคำาถามเป็นลักษณะปลายปิดในลักษณะเลือกตอบ (Checklist)
 ส่วนที่ 2 แบบประเมินประสิทธิผลโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมป้องกันการบริโภคผลิตภัณฑ์
ยาสูบของนักเรียนหญิงระดับชั้นประถมศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยให้ผู้ตอบเลือกเพียงคำาตอบเดียว ประกอบ
ด้วย
 1) การประเมินเจตคติในการไม่บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ ซึ่งแบบประเมินเป็นมาตรประมาณค่า (Rating 
scale) มี 4 ระดับ มีข้อคำาถาม 20 ข้อ
 2) การประเมินการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงที่มีอิทธิพลในการไม่บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ ซึ่งแบบประเมินเป็น
มาตรประมาณค่า (Rating scale) มี 4 ระดับ มีข้อคำาถาม 10 ข้อ 
 3) การประเมินการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมไม่บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ ซึ่งแบบประเมิน
เป็นมาตรประมาณค่า (Rating scale) มี 4 ระดับ มีข้อคำาถาม 20 ข้อ 
 4) การประเมินความตั้งใจใฝ่พฤติกรรมป้องกันการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ ซึ่งแบบประเมินเป็นมาตร
ประมาณค่า (Rating scale) มี 4 ระดับ โดยให้ผู้ตอบเลือกเพียงคำาตอบเดียว มีข้อคำาถาม 5 ข้อ 
 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้ผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญจำานวน 3 ท่าน โดยแบบ
ประเมินเจตคติในการไม่บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ แบบประเมินการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงที่มีอิทธิพลในการไม่บริโภค
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ แบบประเมินการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมไม่บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ และแบบ
ประเมินความตั้งใจใฝ่พฤติกรรมป้องกันการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ ได้ค่า IOC (Index of item objective congru-
ence) เท่ากับ .83, .80, .93 และ.83 ตามลำาดับ จากนั้นนำามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ และนำา
ไปทดลองใช้กับนักเรียนหญิงในโรงเรียนมีลักษณะและบริบทใกล้เคียงกัน จำานวน 30 คน คำานวณหาค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟ่าคอนบราค ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .78, .79, .97 และ.96 ตามลำาดับ
 การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล        
 การวิจัยครั้งนี้ได้ผ่านการรับรองจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตาม COA NO. COA61/073 ได้รับเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 โดยกลุ่มตัวอย่างที่เข้า
ร่วมการวิจัยเป็นนักเรียนหญิงที่อายุต่ำ�กว่า 20 ปี ซึ่งเป็นผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยก่อนดำาเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้จัด
ทำาหนังสือขออนุญาตดำาเนินการวิจัยถึงผู้อำานวยการโรงเรียนและหนังสือขออนุญาตจากผู้ปกครองของกลุ่มตัวอย่าง

เพื่อลงนามอนุญาตในแบบยินยอมให้เข้าร่วมการวิจัยก่อนการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้ง 2 แห่ง กลุ่มตัวอย่าง
เข้าร่วมโปรแกรมด้วยความสมัครใจของผู้ปกครอง โดยผู้ปกครองสามารถยกเลิกการเข้าร่วมโปรแกรมได้ตลอดเวลา 
การรักษาความลับไม่เปิดเผยข้อมูลอันเป็นความลับหรือข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดผลเสียหาย
 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ทำาการขอหนังสือรับรองจากคณบดีคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถึงผู้อำานวยการโรงเรียน
ทั้ง 2 แห่ง เพื่อขออนุญาตดำาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมจัดเตรียมกิจกรรม สื่อการสอน และวัสดุ/
อุปกรณ์ในการวิจัย
 2. เข้าพบกลุ่มตัวอย่างเพื่อคัดกรองนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ และขอความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล พร้อมทำาหนังสือขออนุญาตจากผู้ปกครองของกลุ่มตัวอย่างล่วงหน้าก่อนการ
ทดลอง โดยผู้ปกครองได้ลงนามอนุญาตในแบบยินยอมให้นักเรียนเข้าร่วมการวิจัย ล่วงหน้าก่อนการทดลอง จำานวน 
2 สัปดาห์  
 3. ดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ด้วยแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป และแบบ
ประเมินประสิทธิผลโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมป้องกันการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบของนักเรียนหญิง
ระดับชั้นประถมศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ต้อบแบบสอบถามและแบบประเมินฯ ด้วย
ตนเอง (Self – Administered Questionnaire) ล่วงหน้าก่อนการทดลอง จำานวน 1 สัปดาห์   
 4. จัดโปรแกรมสุขศึกษาฯ จำานวน 5 สัปดาห์ให้กับกลุ่มทดลอง ส่วนกลุ่มเปรียบเทียบได้รับการเรียนการสอน
สุขศึกษา เรื่องโทษ พิษภัยของการบริโภคยาสูบ ตามหลักสูตรสถานศึกษาตามปกติ
 5. หลังเสร็จสิ้นการทดลองภายใน 1 สัปดาห์ ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ด้วยแบบ
ประเมินฯ จากนั้นนำามาวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการทางสถิติ สำาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติ ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน Dependent - Sample t-test 
และ Independent – Sample t-test โดยกำาหนดระดับนัยสำาคัญทางสถิติที่ .05

ผลการศึกษา
 1. ข้อมูลทั่วไป กลุ่มทดลอง มีอายุเฉลี่ยของเท่ากับ 10.90 ปี และกลุ่มเปรียบเทียบมีอายุเฉลี่ยเท่ากับ 11.97 
ปี กลุ่มทดลองส่วนใหญ่เมื่อมีเวลาว่างมักจะนอนพักผ่อน คิดเป็นร้อยละ 20.0 เช่นเดียวกับกลุ่มเปรียบเทียบส่วนใหญ่
เมื่อมีเวลาว่างมักจะเล่นกีฬา คิดเป็นร้อยละ 21.5 กลุ่มทดลองส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่กับบิดาและมารดา คิดเป็นร้อย
ละ 41.7 เช่นเดียวกับกลุ่มเปรียบเทียบส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่กับบิดาและมารดา คิดเป็นร้อยละ 41.7 กลุ่มทดลอง
ส่วนใหญ่มีความสนิทกับสมาชิกในครอบครัวมากที่สุด คือ ทั้งบิดาและมารดา คิดเป็นร้อยละ 33.3 เช่นเดียวกับกลุ่ม
เปรียบเทียบส่วนใหญ่มีความสนิทกับสมาชิกในครอบครัวมากที่สุด คือ ทั้งบิดาและมารดา คิดเป็นร้อยละ 30.3 และ
สมาชิกในครอบครัวของกลุ่มทดลองส่วนใหญ่ที่มีพฤติกรรมบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ คือ บิดา คิดเป็นร้อยละ 61.5 เช่น
เดียวกับกลุ่มเปรียบเทียบส่วนใหญ่มีพฤติกรรมบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ คือ บิดา คิดเป็นร้อยละ 55.9   
 2. ผลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรที่ศึกษา ก่อนการทดลองและหลังการทดลองในกลุ่มทดลอง พบว่า 
คะแนนเฉลี่ยเจตคติในการไม่บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงที่มีอิทธิพลในการไม่บริโภคผลิตภัณฑ์
ยาสูบ การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมไม่บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ และความตั้งใจใฝ่พฤติกรรมป้องกัน
การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบของนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาสูงขึ้นกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 แสดงตารางที่ 1 
 3. ผลเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของตัวแปรที่ศึกษา หลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบ
เทียบ พบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีเพียงคะแนนเฉลี่ยเจตคติในการไม่บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ และความ
ตั้งใจใฝ่พฤติกรรมป้องกันการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบของนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาสูงขึ้นกว่า กลุ่มเปรียบเทียบ 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพบว่ากลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงที่มีอิทธิพลใน
การไม่บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมไม่บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบสูงกว่า
กลุ่มเปรียบเทียบอย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ตาราง 2)
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และทัศนคติ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อหาคำาตอบร่วมกัน ช่วยกันวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบที่มีผลต่อสุขภาพ 
ครอบครัว สังคม และเศรษฐกิจ ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มทดลองได้รับประสบการณ์มากขึ้น และมุ่งมองที่หลากหลายจากการ
แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างครอบคลุมระหว่างตนเองและเพื่อน ควบคู่กับการดูวีดิทัศน์ ซึ่ง
เนื้อหาในวีดีทัศน์ที่สะเทือนอารมณ์ ภาษาที่เข้าใจง่าย โดยกล่าวถึงผลกระทบจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ พร้อม
ทั้งมีการให้กลุ่มทดลองได้ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการเล่านิทาน การแสดงบทบาทสมมติ การวาดรูป และการร้องเพลง 
จากการการระดมสมอง ควบคู่กับการเล่นเกม ทำาให้กลุ่มทดลองจดจำาผลกระทบจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบได้ดี
ขึ้นและทำาให้มีผลต่อเจตคติได้ (สุรางค์, 2553; สุชาติและเอมอัชฌา,2553) จึงส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติใน
การไม่บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบสูงขึ้น  
 กิจกรรมการเล่าประสบการณ์การไม่บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพื่อสร้างความตั้งใจที่จะต้องทำาให้ได้เหมือน
บุคคลต้นแบบ ส่งผลให้มีการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงที่มีอิทธิพลในการไม่บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ                                 การ
รับรู้ความสามารถในการควบคุมตนเองต่อการไม่บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของมานิจ 
(2556) และ ศิริญญาและคณะ (2557) พบว่ากลุ่มทดลองได้เรียนรู้จากกิจกรรมเสนอตัวแบบจริง เช่น กิจกรรมใช้
คำาพูดชักจูง กิจกรรมคนใกล้ตัว และกิจกรรมพี่สอนน้อง จะช่วยสร้างความมั่นใจว่าสามารถที่จะเลือกบุคคลที่สร้าง
แรงบันดาลใจเพื่อการป้องกันการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ ซึ่งทำาให้กลุ่มทดลองได้เห็นประสบการณ์หรือตัวอย่างความ
สำาเร็จจากผู้อื่นท่ีมีอายุและเพศใกล้เคียงกับนักเรียนที่ประสบความสำาเร็จในการหาทางออกจากสถานการณ์เสี่ยงต่อ
การสูบบุหรี่ (อังศินันท์, 2552)
 กิจกรรมการฝึกทักษะการปฏิเสธ ผ่านการแสดงบทบาทสมมติ ซึ่งการได้เรียนรู้หลักการปฏิเสธและตัวอย่าง
คำาพูดของการปฏิเสธพร้อมยกตัวอย่างบทสนทนา เรื่องการปฏิเสธทำาให้กลุ่มทดลองมองเห็นภาพช่วยให้เกิดความ
เข้าใจตนเอง และการใช้บทบาทสมมติที่มีการกำาหนดสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันนั้น ทำาให้สามารถแสดง
ความรู้สึกและพฤติกรรมของตนเอง หรือมีแนวทางในการปฏิเสธการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของสุวัชรนีย์ และคณะ (2561)
 พบว่า การพัฒนาทักษะการปฏิเสธและเจรจาต่อรองในสถานการณ์จำาลองต่างๆที่เกิดขึ้นจริง โดยการกำาหนด
บทบาทสมมุติ เมื่อกลุ่มทดลองอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการบริโภคยาสูบ โดยหลังการทดลองกลุ่มตัวอย่างมีคะแนน
เฉลี่ยความมั่นใจในการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และความตั้งใจไม่สูบบุหรี่มากกว่าก่อนการทดลอง และกลุ่มทดลองมี
คะแนนเฉลี่ยความมั่นใจในการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และความตั้งใจไม่สูบบุหรี่มากกว่ากลุ่มควบคุม และสอดคล้อง
กับการดำาเนินการสอนของสุชาติ และเอมอัชฌา (2553) ผู้สอนต้องเน้นสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่สอดคล้องหรือ
มีความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตของผู้เรียน ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่ใกล้ตัว ทำาให้การ
เรียนรู้มีความหมายต่อตัวผู้เรียนมากขึ้น
 กิจกรรมการฝึกทักษะการจัดการตนเอง เป็นการกำาหนดเป้าหมายในอนาคต วางแผน และปฏิบัติตามแผน
กำาหนดต่อความตั้งใจที่จะไม่บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ ซึ่งวิธีการนี้มีส่วนช่วยให้กลุ่มทดลองได้มีโอกาสศึกษาวิเคราะห์
ถึงความรู้สึกและพฤติกรรมของตนอย่างลึกซึ้งในการจัดการตนเองที่เหมาะสม (กุนนที, 2557)
 กิจกรรมการให้คำามั่นสัญญาด้วยการเขียนพันธะสัญญาในการไม่บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ โดยกำาหนดเป้า
หมายในอนาคต วางแผน และปฏิบัติตามที่ได้เขียนพันธะสัญญาไว้ พร้อมส่งต่อพันธะสัญญาแก่ครู อาจารย์ และ
ครอบครัว พร้อมเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ ควบคู่กับการดูวีดิทัศน์ซึ่งเนื้อหาในวีดีทัศน์นั้นเป็นการเล่าเรื่องราวที่
สะเทือนอารมณ์ เกี่ยวกับอาการของผู้ป่วยที่เป็นโรคถุงลมโป่งพองที่มีความทุกข์ทรมาน ทั้งร่างกายและจิตใจ และ
พระคุณที่ไม่ทันได้ทดแทน ทำาให้นักเรียนกลุ่มทดลองจดจำาผลกระทบจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบได้ดีขึ้นและ
ทำาให้มีผลต่อความตั้งใจใฝ่พฤติกรรมป้องกันการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของศิริญญา
และคณะ(2557) ได้ศึกษาผลของโปรแกรมสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนและการมีส่วนร่วมของครอบครัวต่อความ
มั่นใจในการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และความตั้งใจไม่สูบบุหรี่ ผ่านกิจกรรมการเขียนพันธะสัญญาต่อความตั้งใจในการ
ไม่สูบบุหรี่ จะช่วยให้บุคคลมีความตั้งใจในการไม่สูบบุหรี่สูงขึ้น เนื่องจากการเขียนระบายความรู้สึกช่วยให้บุคคล
สามารถถ่ายทอดความรู้สึกออกมาได้ดี เมื่อเขียนบรรยายร่วมกับการเล่าความรู้สึกจากที่เขียนจะทำาให้บุคคลถ่ายทอด
ความรู้สึกทางอารมณ์ได้ดีเป็นการสร้างทัศนคติที่ดี ดังนั้นเพื่อการให้โปรแกรมสุขศึกษาฯ มีประสิทธิผลมากขึ้นนั้น

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยเจตคติในการไม่บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงที่มีอิทธิพลใน
การไม่บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมไม่บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ และความ
ตั้งใจใฝ่พฤติกรรมป้องกันการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบของกลุ่มทดลองในระยะก่อนและหลังการทดลอง

 ตัวแปร    ก่อนทดลอง หลังทดลอง t df p-value
       (n=30)    (n=30) 
     x ̅ S.D x ̅ S.D   
  การเจตคติในการไม่บริโภค  3.20 .34 3.77 .13 -12.48 29 .00*
  ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
  การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงที่มีอิทธิพล 3.38 .37 3.61 .31 -4.11 29 .00*
  ในการไม่บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
  การรับรู้ความสามารถในการควบคุม 3.48 .50 3.70 .21 -2.63 29 .01*
  พฤติกรรมไม่บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
  ความตั้งใจใฝ่พฤติกรรมป้องกัน  3.50 .58 3.82 .22 -2.63 29 .01*
  การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
 *P<.05

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยเจตคติในการไม่บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงที่มีอิทธิพลใน
การไม่บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมไม่บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ และความ
ตั้งใจใฝ่พฤติกรรมป้องกันการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบภายหลังการทดลอง

 ตัวแปร    ก่อนทดลอง หลังทดลอง t df p-value
       (n=30)    (n=30) 
     x ̅ S.D x ̅ S.D   
  การเจตคติในการไม่บริโภค  3.77 .13 3.45 .27 5.83 58 .00*
  ผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
  การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงที่มีอิทธิพล 3.61 .31 3.60 .32 .163 58 .87
  ในการไม่บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
  การรับรู้ความสามารถในการควบคุม 3.70 .21 3.61 .49 .891 58 .37
  พฤติกรรมไม่บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
  ความตั้งใจใฝ่พฤติกรรมป้องกัน  3.82 .47 3.62 .47 2.09 58 .04*
  การบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ 
 *P<.05

อภิปรายผล
 ผลของโปรแกรมทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเจตคติในการไม่บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ การคล้อยตามกลุ่ม
อ้างอิงที่มีอิทธิพลในการไม่บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมไม่บริโภค
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ความตั้งใจใฝ่พฤติกรรมป้องกันการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบของกลุ่มทดลองหลังเข้าร่วมโปรแกรมฯ 
ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของจุไรรัตน์ (2553) และณัฐวุธ (2560) เนื่องจากกลุ่มทดลองได้รับกิจกรรมเสริม
พฤติกรรมเชิงบวก เช่น การอภิปราย การระดมสมอง การเล่นเกม การเรียนรู้จากตัวแบบจริง การให้คำามั่นสัญญา 
การแสดงบทบาทสมมุติ และการใช้สื่อต่างๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 กิจกรรมการอภิปรายเพื่อวิเคราะห์เกี่ยวกับสถานการณ์ โทษ พิษภัย ผลกระทบและข้อเสียของการบริโภค
ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่จะส่งผลในอนาคต ซึ่งเป็นกระบวนการที่กลุ่มทดลองได้มีโอกาสสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
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 ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีเพียงคะแนนเฉลี่ยเจตคติในการไม่บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ และความตั้งใจ
ใฝ่พฤติกรรมป้องกันการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบของนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาสูงขึ้นกว่า กลุ่มเปรียบเทียบอย่าง
มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นคะแนนเฉลี่ยการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงที่มีอิทธิพลในการไม่บริโภคผลิตภัณฑ์
ยาสูบ และการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมไม่บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ พบว่า กลุ่มทดลองมีคะแนน
เฉลี่ยการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงที่มีอิทธิพลในการไม่บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการรับรู้ความสามารถในการควบคุม
พฤติกรรมไม่บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบไม่มีความแตกต่างกันที่นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถอธิบายได้ว่าอาจ
เนื่องจากกลุ่มเปรียบเทียบที่ได้รับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับป้องกันการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบตามหลักสูตรสถานศึกษา
ตามปกติในการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนมีการวางแผนการสอนอย่างรัดกุม และ
กิจกรรมบางกลุ่มกิจกรรมมีความคล้ายคลึงกันกับกิจกรรมในโปรแกรมสุขศึกษาฯ ที่ผู้วิจัยใช้ในการพัฒนาเพื่อส่งเสริม
พฤติกรรมป้องกันการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ จึงทำาให้กลุ่มเปรียบเทียบเกิดการพัฒนาพฤติกรรมป้องกันการบริโภค
ผลิตภัณฑ์ยาสูบเช่นเดียวกัน พร้อมทั้งทางโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความ
รู้การป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5, โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด
สำาหรับนักเรียน และมีการขับเคลื่อนการดำาเนินการสถานศึกษาปลอดบุหรี่อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ผู้วิจัยควรมีการ
จัดกิจกรรมที่ใช้กลวิธีทางสุขศึกษาที่หลากหลาย โดยไม่ยึดกับกลวิธีใดกลวิธีหนึ่ง และควรมีความเหมาะสม น่าสนใจ
และพัฒนาการของผู้เรียน เพราะจะช่วยเสริมสร้างความคิดในมุมมองด้านอื่นๆ ของผู้เรียน รวมถึงส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ดีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สามารถช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการปฏิบัติ 
โดยเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในบทเรียนโดยอิงผู้เรียนเป็นฐาน และคำานึงถึงความแตกต่างของลักษณะนิสัยระหว่าง
บุคคลก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดี (จินตนา, 2554)    
 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้
 1. ควรหลีกเลี่ยงการใช้ห้องเรียนหรือสถานที่ที่มีคนผ่านไปมาในการจัดกิจกรรม เพราะจะทำาให้กลุ่มตัวอย่าง
เสียสมาธิในการร่วมกิจกรรม ทำาให้ให้เกิดความเขินอายไม่กล้าแสดงความคิดเห็น หากเป็นสถานที่เหมาะสมจะทำาให้
กลุ่มตัวอย่างมีความตั้งใจในการร่วมกิจกรรมได้ดีขึ้น
 2. ควรมีการจัดสรรเวลาให้เหมาะสมกับกิจกรรม พร้อมทั้งควรมีการสอดแทรกด้วยกิจกรรมที่ผ่อนคลาย 
สนุกสนานเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนเริ่มกิจกรรมจะทำาให้กลุ่มตัวอย่างปรับเปลี่ยนอิริยาบถทำาให้รู้สึกผ่อนคลายและ
พร้อมที่จะเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป
 1. ควรศึกษาการติดตามผลภายหลังการทดลองในระยะเวลาที่นานขึ้น หรือติดตามเป็นระยะๆเพื่อประเมิน
ความยั่งยืนของโปรแกรมสุขศึกษาฯ 
 2. ควรนำาผลการศึกษาปัจจัยด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงที่มีอิทธิพลในการไม่บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ และ
การรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมไม่บริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบท่ีพบว่าไม่ยอมรับสมมติฐานไปเป็นแนวทาง
ในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ควรมีการออกแบบโปรแกรมสุขศึกษาฯ โดยเน้นการมีส่วนร่วมทั้งผู้ปกครอง ครู เพื่อน 
และบุคคลใกล้ชิดให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรม
สุขศึกษาฯให้มากขึ้น     
 3. ควรนำาโปรแกรมนี้ไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงอื่นที่ลักษณะใกล้เคียง
กับพฤติกรรมการบริโภคภัณฑ์ยาสูบ เช่น การใช้ยาเสพติด การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และศึกษาในวัยรุ่นกลุ่มที่
ศึกษาในระบบการศึกษาอื่นๆ เช่น การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึงระดับการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลการศึกษาและประยุกต์ใช้ต่อไป
 4. ควรมีการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการสื่อสารความเสี่ยงเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมป้องกันการบริโภค
ผลิตภัณฑ์ยาสูบของนักเรียนหญิงให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายเพิ่มขึ้น
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บทคัดย่อ
 ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ค้าขาย โฆษณาและส่งเสริมการขายอยู่ในโลกออนไลน์มากที่สุด 
เพราะ สะดวก รวดเร็ว และส่งเสริมการขายในสื่อ social media ได้เต็มที่เพราะกฎหมายเอื้อมถึงช้า
วัตถุประสงค์ ศึกษาสถานการณ์ของผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ในสื่อสังคมเครือข่าย (social media) และประเมิน
ผลการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มวัยเรียน
ระเบียบวิธีวิจัย การศึกษานี้ใช้วิธีการศึกษาแบบผสมผสาน โดยศึกษา 22 พื้นที่แหล่งขาย ในเขตกทมและปริมณฑล 
16 แห่ง ในส่วนภูมิภาค 6 แห่ง คือ เชียงใหม่ สงขลา และขอนแก่น สำารวจการให้บริการบารากู่ในร้านเหล้า 19 แห่ง
รอบสถานศึกษาใน 18 พื้นที่ ศึกษาและบันทึกข้อมูลจาก Fan page ที่ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ 30 แฟนเพจ 
และเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างวัยเรียนทั้งหมด 2100 ราย โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์กลุ่ม
ผลการวิจัย มีการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบมากที่สุดในสื่อ social media ทุกสื่อ คือเฟซบุค ไลน์ อินสตราแกรม และทวิ
ตเตอร์ แต่พบการขายและการสื่อสารมากที่สุดในสื่อเฟซบุค  พบการส่งเสริมการขายในสื่อเฟซบุค ทั้งหมด 14 วิธี ใน
ด้านการบริโภค พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 30.5  และนักศึกษาระดับอุดมศึกษาร้อยละ 61 สูบ
บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ ผลของการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ในสื่อ social media คือ กลุ่มตัวอย่างรับรู้พบเห็น
การจำาหน่ายสินค้ายาสูบผ่านออนไลน์ร้อยละ 51.6 เห็นด้วยกับการซื้อสินค้ายาสูบออนไลน์โดยคิดว่าสะดวก ร้อยละ 
41 เชื่อถือข้อมูลยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ที่เผยแพร่ในสื่อ social media และสื่อ social media กระตุ้นความอยากรู้
อยากเห็นของกลุ่มวัยเรียนที่มีต่อผลิตภัณฑ์ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ร้อยละ 40
สรุปและข้อเสนอแนะ มาตรการที่จำาเป็นในการกลั่นกรองและเฝ้าระวังการค้าขายผลิตภัณฑ์ยาสูบผ่านช่องทาง
ออนไลน์ คือสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานด้าน ICT และองค์กรผู้ให้บริการสื่อsocial media เช่น Facebook 
Thailand, Line Thailand 
คำาสำาคัญ: การจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ สื่อ Social media เยาวชน

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
 ในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทค้าขาย โฆษณาสื่อสารและส่งเสริมการขายอยู่ในโลก
ออนไลน์มากที่สุด เพราะง่าย สะดวก รวดเร็วสำาหรับผู้ค้า และไม่ต้องมีหน้าร้านจริง รวมทั้งยังสามารถทำาการส่งเสริม
การขายได้เต็มที่ในสื่อ social media เพราะกฎหมายเอื้อมถึงช้า และ feature ต่างๆในสื่อ social media ล้วน
สนับสนุนการส่งเสริมการขาย เช่น การ Liveขายสินค้า การกดlike/follow การแชร์โพสต์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยัง
มีปัจจัยเกื้อหนุนหลายประการ ได้แก่ การจ่ายเงินผ่านระบบ E-money  การรับส่งสินค้าแบบdelivery ซึ่งทั้งหมด
มีส่วนในการสนับสนุนการแพร่กระจายของการค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบออนไลน์ทั้งสิ้น จากการศึกษา พบว่า ผู้ค้าใช้สื่อ
ออนไลน์และสื่อ social media ทุกประเภท คิดเป็นสัดส่วนการใช้ ดังนี้ สัดส่วนผู้ค้าบุหรี่อิเลกทรอนิกส์ที่พบมาก
ที่สุด คือ ในสื่อเฟซบุค คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26 รองลงมาคือในไลน์ ร้อยละ 24 เว็บไซต์ ร้อยละ 23 อินสตาแกรม 
(IG) ร้อยละ17 และทวิตเตอร์(Twitter)ร้อยละ10  หากนับจำานวนตาม ID ผู้ใช้บัญชีสื่อsocial media เพื่อค้าขาย
ผลิตภัณฑ์ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า มีผู้ค้าในสื่อ social media มากที่สุดคือใน เฟซบุค จำานวน 94 ID (ศรีรัช ลอย
สมุทร, 2561).
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 การจำาหน่ายและการแพร่กระจายผลิตภัณฑ์ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ในสื่อ social media ที่แพร่หลายอย่าง
มากในปัจจุบัน มีผลกระทบโดยตรงต่อกลุ่มเป้าหมายเยาวชน

วัตถุประสงค์  
 การศึกษาเรื่อง การจำาหน่ายและการแพร่กระจายผลิตภัณฑ์ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์  ในสื่อ Facebook ที่มีต่อ
กลุ่มเยาวชน มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ กลยุทธ์การส่งเสริมการขายในสื่อ
เฟซบุค และผลกระทบที่มีต่อเยาวชน

การทบทวนวรรณกรรม 
 Social media network หมายถึง เครือข่ายสื่อสังคม/บุคคลจำานวนมากที่มีการสื่อสารและตอบสนอง
ทั้งซึ่งกันและกันและทางสังคมได้หลายทิศทาง โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่เชื่อมต่อบุคคลต่างๆให้สามารถมี
ปฏิสัมพันธ์กันได้ในโลกเสมือน แบ่งประเภทตามการใช้งาน เช่น กลุ่มสื่อประเภท forums เช่น Twitter  กลุ่มสื่อ
ประเภท social networks เช่น Facebook  กลุ่มสื่อประเภท video sharing เช่น YouTube กลุ่มสื่อประเภท chat 
เช่น Line เป็นต้น
 อิทธิพลจากการเปิดรับสื่อ social media มีผลต่อบุคคลทั่วไปในด้านต่อไปนี้ 1)Exposure การเปิดรับ
ข่าวสาร ที่รวดเร็ว 2)Attention ความสนใจในข้อมูลข่าวสาร สื่อ social media มีเทคนิคในการส่งสารที่เรียกร้อง
ความสนใจได้ดี กระตุ้นความสนใจของผู้รับสารได้ 3)การจดจำา เนื่องจากสื่อ social media สามารถ repeat con-
tent ได้เรื่อยๆ เช่น การโพสต์ซ้ำาๆ การรีทวีต ฯลฯ ทำาให้เกิดการจดจำาได้ดี 4)การเลือกเปิดรับข่าวสาร เนื่องจากสื่อ 
social media จะสามารถส่งกลุ่มข้อมูลข่าวสารประเภทเดียวกันหรือคล้ายกันเข้ามาให้ผู้รับสารได้เลือกเปิดรับ ทำาให้
ผู้รับสารมีข้อมูลมาก เลือกเปิดรับได้มาก 5)การเข้าร่วม Involvement สื่อ social media มีจุดเด่น คือ two-way 
communication ทำาให้ผู้รับสารสามารถมี feedback to media ได้มากมายหลายทาง (O’Keeffe& Clarke – 
Pearson,2011)
 O’Keeffe& Clarke – Pearson (2011)  ระบุว่า ร้อยละ 22 ของวัยรุ่นเข้าสื่อ social media ของตนเอง
บ่อยเกินวันละ 10 ครั้ง และมีผลต่อวัยรุ่นในด้านต่อไปนี้
 1) Socialization and communication ในด้านดี สื่อ social media ทำาให้เกิดการสื่อสารที่กว้างขวาง 
เกิด Social connection มากมาย แต่ข้อเสียคือ ทำาให้เกิดความเสี่ยงต่อวัยรุ่นในการใช้ เช่น การเปิดเผยข้อมูลตนเอง
มากเกินไป การconnect กับกลุ่มหรือบุคคลเสี่ยง ฯลฯ
 2) ในด้าน Health information ในด้านดีสื่อ social media ทำาให้กลุ่มวัยรุ่นเข้าถึง health information 
บางอย่างได้โดยสะดวกและง่าย แต่ข้อเสีย คือ มีข้อมูลที่ไม่จริงอยู่มากมาย
 3) Inappropriate content การเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมสำาหรับวัยรุ่นผ่านสื่อ social media
 4) Influence of advertising groups วัยรุ่นอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือโดยกลุ่มธุรกิจ อาจได้รับอิทธิพลจาก
โฆษณา หรือเป็นเหยื่อธุรกิจ
 5) Privacy การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวที่มากเกินไปในสื่อ social media
 6) Cyber bullying การข่มขู่คุกคามจากผู้อื่นผ่านสื่อ social media
 7) Influence on online buying สื่อ social media จะมีอิทธิพลต่อการชวนซื้อออนไลน์ได้ดี โดยเฉพาะใน
กลุ่มวัยรุ่นที่จะได้รับอิทธิพลและแรงจูงใจจากสื่อได้สูง โดยเฉพาะจากสื่อโฆษณาประเภทมุ่งพฤติกรรม (behavioral 
advertising)
 Kavuluru & Sabbir (2016) ศึกษาสื่อทวิตเตอร์กับบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ถูกส่งเสริม
การขายมากในสื่อทวิตเตอร์ ในประเด็นเรื่องความปลอดภัย ผลการศึกษาจาก Account ทวิตเตอร์จำานวน 1000 ทวิต 
พบว่า ส่วนใหญ่กล่าวถึงบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ในแง่บวก ขายบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ ใช้ถ้อยคำาจูงใจเรื่องรสชาติ กลิ่น กล่าว
ถึงคุณสมบัติข้อดี กล่าวอ้างเรื่องการช่วยเลิกการสูบบุหรี่   และนำาเสนอขายสินค้า การตอบกลับทวิตเหล่านี้ พบว่า มี
ทั้งการรีทวีต การตั้งเป็น “ถูกใจ” หรือ Favorite  การติด hashtag และการตอบกลับ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ตอบวัยรุ่น 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษานี้ คือ การเสนอให้ FDA มีมาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ 

วิธีการดำาเนินการวิจัย 
 การศึกษานี้ใช้วิธีการศึกษาแบบผสมผสานโดยศึกษา 22 พื้นที่แหล่งขาย ในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล 16 แห่ง ในส่วนภูมิภาค 6 แห่ง คือ เชียงใหม่ สงขลา และขอนแก่น สำารวจการให้บริการบารากู่ในร้าน
เหล้า 19 แห่งรอบสถานศึกษาใน 18 พื้นที่ ศึกษาและบันทึกข้อมูลจาก Fanpage ที่ขายผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ 
30 แฟนเพจ และเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างวัยเรียนทั้งหมด 2,100 ราย โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์กลุ่ม

ผลการวิจัย
 ในด้านพฤติกรรมการสูบ พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 30.5  ส่วนกลุ่มตัวอย่างวัยอุดมศึกษา
ร้อยละ 61 สูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ เพราะมีความเชื่อผิด 4 ประการหลัก คือ กลิ่นหอม เชื่อว่าปลอดภัย ทันสมัย เชื่อว่า
ไม่เสพติด 
 ในด้านผลิตภัณฑ์ที่พบการขายในช่องทางออนไลน์ พบ 4 ผลิตภัณฑ์ คือ 1) บารากู่ หม้อสูบแบบดั้งเดิม และ
แบบหม้ออิเล็กทรอนิกส์ (เตาไฟฟ้า) 2) บารากู่อิเล็กทรอนิกส์แบบปากกา หรือ shisha-pen 3)บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์
และบุหรี่ heat-not-burn 4) cloud stone หรือ steam stone พบว่า บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ เป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ได้
รับความนิยมสูงสุด 
 ในด้านราคา พบว่า การแข่งขันของผู้ค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีจำานวนมากในออนไลน์ ทำาให้ผู้ค้า
ต้องลดราคาลงร้อยละ 30-40 มีผลทำาให้เยาวชนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น 
 ทางด้านแหล่งขายในออนไลน์นั้น พบการขายในสื่อเฟซบุคมากที่สุด พบวิธีการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ยา
สูบในเฟซบุค ทั้งหมด 14 วิธี วิธีที่พบบ่อยที่สุด มีดังนี้ 1)ลดแลกแจกแถม เช่น ซื้อบุหรี่แถมน้ำายาเติม 2) วิธีการ share 
& post ชวนให้ลูกค้า/ลูกเพจ share status & post แล้วได้รับรางวัลเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบ 3) service อวดอ้างความ
สะดวกสบายในการสั่งซื้อสำาหรับลูกค้า เช่น มีช่องทางชำาระเงินหลายแบบ 4) Guarantee การันตีการขาย ผู้ค้าจะลง
เบอร์โทรศัพท์ ลงคำาเคลมของลูกค้ารายอื่นๆว่าได้รับเร็ว แพคของดี สินค้าถึงมือ ฯลฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้า
หน้าใหม่ 5) มีข้อเสนอพิเศษ เช่น ผู้ค้าจะไม่คิดค่าส่งไปรษณีย์/ส่งด่วนไม่คิดราคาเพิ่ม/ฟรีส่ง EMS
 ผลการศึกษาด้านวิธีการโฆษณาและอิทธิพลการสื่อสารบนสื่อ social media พบทั้งหมด 16 วิธี วิธีที่พบ
บ่อยที่สุด มีดังนี้ 1) Demonstration & review สาธิตสินค้ายาสูบผ่านสื่อเคลื่อนไหว เช่น คลิป/วิดีโอ พบมากใน 
You tube และ Live เฟซบุค ทั้งสาธิตสินค้าและแสดงวิธีการสูบ 2) lifestyle marketing กลวิธีการสื่อสารด้วย
การนำาสินค้าไปสร้าง content หรือเรื่องราวที่ผูกเข้าด้วยกันให้เป็นส่วนเดียวกันกับวิถีชีวิตของผู้ซื้อ พบในสินค้าบุหรี่ 
heat-not-burn ในสื่อIG เป็นส่วนใหญ่ เช่น สร้างภาพสินค้ายาสูบในปาร์ตี้ริมทะเล  เป็นต้น 3) opinion leader การ
ใช้ผู้นำาทางความคิด ต้นแบบ เช่น คนวัยเดียวกัน เพศเดียวกัน มาชี้นำาความคิด ชี้นำาการตัดสินใจซื้อ 4) endorser ใช้
พริตตี้/เน็ตไอดอล ที่เป็นที่รู้จัก เป็นผู้แนะนำา รีวิวสินค้า ทดลองสูบให้ชม พร้อมกล่าวถึงสรรพคุณสินค้า 5) review มี
ผู้รับจ้างรีวิวสินค้า ซึ่งมีทั้งผู้ขาย ลูกค้า เจ้าของช่องสื่อสาร เช่น เป็นเจ้าของรายการใน Youtube หรือมีแฟนเพจรับ
รีวิวสินค้าอยู่แล้ว 6) no-nicotine การสื่อสารเรื่องความปลอดภัย ด้วยการอ้างว่าไม่มีนิโคติน ไม่มีสารพิษ ช่วยลดการ
สูบบุหรี่มวน
 ผลของสื่อ social media ที่นำาเสนอการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งเป็น 2 กลุ่มวัย ในกลุ่มวัย
มัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมี media interaction กับสื่อ social media มากที่สุด
ในด้านการเห็น “ภาพ” ผลิตภัณฑ์ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ ร้อยละ 59.3 เห็นภาพผลิตภัณฑ์ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์จาก
การแชร์ของเพื่อน ร้อยละ 51.6 ได้เห็นการจำาหน่ายสินค้ายาสูบในสื่อ ร้อยละ 41 เชื่อถือข้อมูลยาสูบอิเล็กทรอนิกส์
ที่เผยแพร่ในสื่อ ร้อยละ 40 เกิดความอยากรู้อยากเห็นในผลิตภัณฑ์ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์หลังจากเห็นภาพสินค้ายาสูบ 
ในด้านความอยากทดลอง พบว่า การเห็นรีวิวผลิตภัณฑ์ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์โดยเนตไอดอล มีผลมากที่สุดต่อความ
อยากทดลองสูบในกลุ่มนักเรียนมัธยมร้อยละ 32
 ส่วนผลกระทบที่เกิดจาก social media engagement ในกลุ่มวัยอุดมศึกษา มีดังนี้ 1) สนใจและเห็นด้วย
กับการสั่งซื้อออนไลน์ร้อยละ 67 โดยให้เหตุผลเรื่องความสะดวกรวดเร็ว 2) สนใจรูปภาพผลิตภัณฑ์ อยากรู้อยากเห็น
เวลาเห็นภาพผลิตภัณฑ์ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ที่สวยงามร้อยละ 46.9 3) อยากลองสูบหลังจากการเห็นบ่อยๆ ร้อยละ 
38.9 4) มีความเชื่อผิดจากการได้รับข้อมูลใน social media ร้อยละ 34.4
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อภิปรายผล 
 จากการศึกษาพบว่า ผู้ค้าผลิตภัณฑ์ยาสูบอิเล็กทรอนิกส์ ใช้สื่อ social media เป็นช่องทางการสื่อสาร
สาธารณะ และสื่อโฆษณามากที่สุด มีการใช้บุคคลเป็นแรงจูงใจและส่งเสริมการขายมากที่สุดโดยผ่านสื่อ social media  
สื่อที่ผู้ค้าใช้มากที่สุดคือ Facebook มีสัดส่วนร้อยละ 26 ของสื่อออนไลน์ทั้งหมดที่ผู้ค้าใช้ ซึ่งผู้ค้าใช้ทุกสื่อคือ เว็บไซต์
ไลน์ เฟซบุค ทวิตเตอร์ อินสตราแกรม และYoutube สอดคล้องกับการศึกษาผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ในช่องทาง
สื่อออนไลน์ของ Allem, Ferrara, Uppu, Cruz & Unger (2017)  การศึกษาของ Cole-Lewis, Pugatch, Sanders, 
Varghese, Posada, Yun, Schwarz & Augustson (2015) และ Lee, Hart, Sears, Walker, Siu & Smith. (2015) 
พบว่า สื่อ social media ทุกรูปแบบ ถูกใช้เพื่อเป็นช่องทางโฆษณา สื่อสาร จำาหน่าย แพร่กระจายผลิตภัณฑ์ยาสูบรูป
แบบใหม่มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น เฟซบุค ทวิตเตอร์ ไลน์ อินสตราแกรม Youtube และ Pinterest 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 มาตรการที่จำาเป็น คือ การสื่อสารเพื่อแก้ไขความเชื่อผิดเกี่ยวกับบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เป็นสิ่งจำาเป็นมากและ
เร่งสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน ICT เพื่อการกวดขันสื่อ social media ที่กระทำาผิดกฎหมาย
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ผลของการให้การปรึกษาในการช่วยเลิกบุหรี่ของโรงพยาบาลบางบัวทอง1
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บทคัดย่อ
 ในจำานวนผู้ที่สามารถเลิกบุหรี่ได้สำาเร็จมีเพียง 1 ใน 3 เท่านั้น ที่ต้องใช้การบำาบัดด้วยยาร่วมด้วย แสดงให้
เห็นว่าแนวทางการให้คำาปรึกษา การให้กำาลังใจ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำาคัญในการช่วย
เลิกบุหรี่เป็นอย่างมาก
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการบำาบัดโดยการให้การปรึกษาในการช่วยเลิกบุหรี่โดยไม่ใช้ยาในผู้รับบริการที่คลินิก
ฟ้าใส โรงพยาบาลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
ระเบียบวิธีวิจัย เป็นการวิจัยในรูปแบบการพัฒนางานประจำาสู่งานวิจัย (R2R) ที่คลินิกฟ้าใส โรงพยาบาลบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้เข้ารับการบำาบัดโดยสมัครใจในช่วงระหว่างเดือน มกราคม –มีนาคม 2561 จำานวน 
66 คน เข้ารับการบำาบัดโดยการให้การปรึกษา 1 เดือน ติดตามผลเป็นระยะเวลา 6 เดือน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์เนื้อหา 
ผลการวิจัย กลุ่มตัวอย่างสามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ร้อยละ 81.82 กลุ่มอายุที่สามารถเลิกได้สำาเร็จมากที่สุดคือ กลุ่มวัย
รุ่นตอนปลาย (18-24 ปี) ร้อยละ 66.67 ผู้ที่มีระดับของการติดนิโคตินน้อย เลิกได้สำาเร็จ ร้อยละ 68.52 ผู้ที่มีระดับ
ของการติดนิโคตินมาก เลิกได้สำาเร็จ ร้อยละ 31.48 ระดับความพร้อมในการเลิกบุหรี่ที่สามารถเลิกได้สำาเร็จมากที่สุด
คือ ขั้นลังเลใจ (contemplation) ร้อยละ 42.59 ระยะเวลาที่ใช้เลิกได้ผลมากที่สุดคือคือ 3 เดือน ร้อยละ 35.18
สรุปและข้อเสนอแนะ การให้การปรึกษาช่วยให้สามารถเลิกและลดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ลงได้ ดังนั้น การเลือก
แนวทางการให้การปรึกษาทั้งแบบรายบุคคล รายกลุ่มและการให้การปรึกษาทางโทรศัพท์อย่างเหมาะสมกับบริบท
ของผู้รับบริการมีส่วนช่วยให้การเลิกบุหรี่สำาเร็จโดยไม่ต้องใช้ยาหรือสารนิโคตินทดแทน
คำาสำาคัญ: การให้ปรึกษา   การเลิกบุหรี่   ผู้สูบบุหรี่

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
 การสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำาคัญของการเกิดมะเร็ง และมีผลกระทบต่อการทำางานของระบบต่างๆ ภายใน
ร่างกาย เช่น ระบบไหลเวียนโลหิต มีโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดในสมอง ผลต่อระบบทางเดินหายใจ ซึ่ง
เป็นสาเหตุสำาคัญของการเกิดภาวะหลอดลมอักเสบเรื้อรัง โรคถุงลมโป่งพอง การอักเสบของเนื้อเยื่อภายในปอด และ
ต่อระบบประสาท (สหดล ปุญญถาวร, 2550: 10-11) ซึ่งการวิจัยทางการแพทย์พบว่า ในบุหรี่มีสารเคมีมากกว่า 
7,000 ชนิด และเป็นสารพิษมากกว่า 250 ชนิด เช่น ทาร์ นิโคติน ฟอร์มาดิไฮด์ แอมโมเนีย สารหนู เป็นต้น อีกทั้ง
สารก่อมะเร็งมากกว่า 70 ชนิด ปี 2554 สำานักงานสถิติแห่งชาติ ได้สำารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ โดยสรุปประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป จำานวน 53.9 ล้านคน มีผู้สูบบุหรี่ 11.5 ล้านคน เท่ากับร้อยละ 21.4 โดยเพศชายจะสูบมากกว่า
เพศหญิง 20 เท่า คือ เพศชาย สูบเป็นประจำาร้อยละ 36.1 เพศหญิงสูบเป็นประจำาร้อยละ1.7 เมื่อเปรียบเทียบอัตรา
การสูบบุหรี่ของประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป ระหว่างปี 2552 และ 2554 พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นจากร้อยละ 18.1 
เป็น 18.4 (กลุ่มพัฒนาวิชาการ สานักควบคุมการบริโภคยาสูบ, 2554) จากการศึกษาขององค์กรอนามัยโลก (WHO) 
พบว่า การบริโภคยาสูบเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดภาระโรคในประชากรโลกมากที่สุดเป็นอันดับที่ 3 รองจากการดื่ม
แอลกอฮอล์และการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย ร้อยละ 10 ของผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการบริโภคยาสูบมีอายุ
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ไม่เกิน 44 ปี ในขณะที่ประเทศไทยมีการศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยเสี่ยงสำาคัญที่เป็นสาเหตุของภาระโรคและบาด
เจ็บพ.ศ. 2552 พบว่า การบริโภคยาสูบเป็นปัจจัยเสี่ยงสำาคัญที่ทำาให้เกิดการสูญเสียปีสุขภาวะเป็นอันดับ 2 รองจาก
การดื่มแอลกอฮอล์ (ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์, ปวีณา ปั้นกระจ่างและกนิษฐา บุญธรรมเจริญ, 2557) นอกจากนี้การ
สูบบุหรี่เป็นสาเหตุที่ทำาให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรและเกิดโรคเรื้อรังมากมาย สำาหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่สูบบุหรี่พบว่า 
การสูบบุหรี่ทำาให้อาการของโรคกำาเริบ และมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าประชากรทั่วไป (จินตนา ยูนิพันธุ์, วราภรณ์ 
ชัยวัฒน์, สุนิดา ปรีชาวงษ์ และสุวิมล โรจนาวี, 2556) 
 อย่างไรก็ตามบุหรี่นั้นมีฤทธิ์เสพติดสูงจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่ผู้ติดบุหรี่จะสามารถเลิกได้ด้วยตัวเอง การสูบบุหรี่
เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำาคัญในการเกิดโรคเรื้อรัง และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากไม่มีการดำาเนินการควบคุม
ยาสูบที่เหมาะสม จำานวนผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องกับการสูบบุหรี่ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น 8 ล้านคนต่อปี ใน ค.ศ.
2030 (WHO, 2012 อ้างถึงใน ณันฑิยา คารมย์และสุนิดา ปรีชาวงษ์, 2558) วิธีการบำาบัดรักษาเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเลิก
บุหรี่อย่างมีประสิทธิภาพประกอบด้วย การบำาบัดรักษาทางยาและพฤติกรรมบำาบัด แต่ละวิธีการมีประสิทธิภาพใน
การบำาบัดรักษาแม้ใช้เพียงลำาพังโดยสามารถทำาให้อัตราการหยุดบุหรี่ได้สำาเร็จเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า (เทอดศักดิ์ เดชคง, 
2558) ผู้วิจัย ในฐานะผู้ปฏิบัติงานพยาบาลผู้บำาบัดยาเสพติด ณ คลินิกฟ้าใส โรงพยาบาลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
ซึ่งเป็นคลินิกที่ให้บริการเผยแพร่ความรู้และให้การบำาบัดเพื่อการเลิกบุหรี่ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เปิดดำาเนินการ
มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2543 ให้บริการตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข โดยให้การปรึกษาตามหลัก 5A ร่วมกับการ
ใช้ยาและการใช้การแพทย์ทางเลือก ช่วยให้ผู้รับบริการสามารถปรับตัวในระหว่างการอดบุหรี่และลดการกลับไปสูบ
ซ้ำา ดังนั้น การศึกษาประสิทธิผลของแนวทางการบำาบัดด้วยวิธีการที่ดำาเนินการอยู่ จะเป็นแนวทางการพัฒนาการจัด
โปรแกรมการบำาบัดที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
 1. ศึกษาผลของการบำาบัดโดยการให้การปรึกษาโดยไม่ใช้ยาเพื่อการเลิกบุหรี่ในผู้รับบริการที่คลินิกฟ้าใส โรง
พยาบาลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
 2. พัฒนาแนวทางการบำาบัดที่เหมาะสมสำาหรับผู้รับบริการที่คลินิกฟ้าใส โรงพยาบาลบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี

วิธีดำาเนินการวิจัย
 ชนิดของการวิจัย 
 เป็นการวิจัยในรูปแบบการพัฒนางานประจำาสู่งานวิจัย (R2R) เก็บข้อมูลในพื้นที่ปฏิบัติงานของผู้วิจัย ณ 
คลินิกฟ้าใส โรงพยาบาลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
ประชากร
 ประชากร คือ ผู้มารับบริการที่คลินิกฟ้าใส โรงพยาบาลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ช่วงระหว่างวันที่  1 
มกราคม  – 31 มีนาคม 2561 จำานวน 112 คน
 กลุ่มตัวอย่าง
 ผู้รับบริการที่สมัครใจเข้ารับการบำาบัดที่เข้ามารับบริการที่คลินิกฟ้าใส โรงพยาบาลบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรีในช่วงเวลาที่กำาหนด มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับ 18 ปี มีผลการคัดกรองเมื่อเข้ารับบริการครั้งแรกด้วยแบบ
ประเมินการติดบุหรี่ (The Fagerstrom Test for Nicotine Dependence: FTND, Heatherton, T.F. et, al, 1991 
อ้างถึงใน ยุพา จิ๋วพัฒนกุลและคณะ, 2558) บ่งชี้ว่าเป็นผู้ติดบุหรี่ และเป็นผู้ที่ไม่ได้รับการบำาบัดด้วยการใช้ยาอดบุหรี่
ชนิดต่างๆ รวมจำานวน 66 คน
 เครื่องมือวิจัย แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
 1. เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกบำาบัดการเลิกบุหรี่ของคลินิกฟ้าใส โรงพยาบาล
บางบัวทอง ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล โรคประจำาตัว ประวัติการสูบบุหรี่ ระดับความพร้อมในการเลิกบุหรี่ การ
ติดตามผลการเลิกบุหรี่ และ แบบบันทึกการให้การปรึกษา ประกอบด้วย ปัญหาอุปสรรคในการเลิกบุหรี่ การเผชิญ
ปัญหาและผลลัพธ์ที่ได้ แนวทางการแก้ปัญหาที่ผู้วิจัยเสนอแนะ

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการดำาเนินการวิจัย การให้การปรึกษาเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครั้งละ 30-60 นาที 
ต่อการเข้ารับการบำาบัด 1 ครั้ง โดยในการมาพบผู้วิจัยครั้งแรก ผู้เข้าร่วมวิจัยจะได้รับการปรึกษาแบบรายบุคคล เพื่อ
ค้นหาแรงจูงใจในการเลิกบุหรี่และทำาข้อตกลงในการบำาบัด 1 ครั้ง ในการเข้าพบผู้วิจัยครั้งที่ 2-4 ผู้เข้าร่วมวิจัยจะได้
รับการบริการให้การปรึกษาแบบรายกลุ่ม โดยลักษณะกลุ่มเป็นกลุ่มเปิด จำานวน 4-5 คน ผู้เข้าร่วมการวิจัยจะได้รับ
การบำาบัดร่วมกับผู้รับบริการรายอื่นๆ ของคลินิกฟ้าใส โรงพยาบาลบางบัวทอง ทั้งที่เป็นผู้เข้ารับการวิจัยและไม่เข้า
ร่วมโครงการวิจัยโดยไม่เลือกปฏิบัติ ส่วนในกรณีที่กลุ่มตัวอย่างไม่สามารถเข้ามารับบริการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม
ตามวันเวลาที่นัดหมายได้ หรือรายที่มีความต้องการรับการปรึกษาแบบรายบุคคลให้นัดหมายเข้ามาพบผู้วิจัยได้ใน
ช่วงระยะเวลาอื่นๆ ที่คลินิกเปิดทำาการ และทำาให้การปรึกษาทางโทรศัพท์ในช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างสะดวก
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยเป็นผู้ดำาเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองที่คลินิกฟ้าใส โรงพยาบาลบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี กระบวนการบำาบัดใช้ระยะเวลา 1 เดือน ติดตามผลหลังเข้ารับการบำาบัด 6 ครั้ง คือ วันที่ 3, 7, 14 วัน และ 
1, 3 และ 6 เดือนตามลำาดับ รวมระยะเวลาในการบำาบัดและติดตามผล 7 เดือน สิ้นสุดการวิจัย ในวันที่ 31 กันยายน 
2561 เมื่อเสร็จสิ้นการให้การบำาบัดในแต่ละครั้ง ผู้วิจัยลงบันทึกการติดตามผลในแบบบันทึกการบำาบัดเลิกบุหรี่และ
แบบบันทึกการให้การปรึกษา
 จริยธรรมในการวิจัยและการพิทักษ์สิทธิ์ของผู้เข้ารับการวิจัย
 โครงการวิจัยได้รับการรับรองจริยธรรมจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เอกสารรับรองเลขที่ 15/ 2560 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 และได้รับการอนุมัติให้
ดำาเนินการวิจัยจากผู้อำานวยการโรงพยาบาลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลและผลของการเลิกบุหรี่ โดยใช้สถิติการแจกแจงความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลจากบันทึกการให้การปรึกษา โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
(content analysis)

ผลการวิจัย
 กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 66 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 60 คน (ร้อยละ 90.91) และเพศหญิง 6 คน (ร้อยละ 
9.09) อายุ 18-83 ปี อายุเฉลี่ย 31.36±19.24 ปี ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 18-24 ปี 42 คน (ร้อยละ 63.64) 25-59 
ปี 15 คน (ร้อยละ 22.73) และอายุ 60 ปี ขึ้นไป 9 คน (ร้อยละ 13.64) ตามลำาดับ สถานภาพโสด 41 คน (ร้อยละ 
62.12) สมรส 17 คน (ร้อยละ 25.76) หย่าร้างหรือหม้าย 8 คน (ร้อยละ 12.12) ตามลำาดับ ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน
อยู่ระหว่าง 5,001-7,500 บาท 34 คน (ร้อยละ 53.03) น้อยกว่า 5,000 บาท 19 คน (ร้อยละ 28.79) และอยู่ระหว่าง 
7,501-10,00 บาท 13 คน (ร้อยละ 19.70)  เป็นผู้ที่ไม่มีโรคประจำาตัว 44 คน (ร้อยละ 66.67) และมีโรคประจำาตัว 
22 คน (ร้อยละ 33.33) 
 ด้านประวัติการสูบบุหรี่ พบว่า อายุที่เริ่มสูบคือ 7-41 ปี จำานวนปีเฉลี่ยของอายุที่เริ่มที่สูบคือ 15.56±5.13 ปี 
จำานวนบุหรี่ที่สูบต่อวัน 2-60 มวน จำานวนบุหรี่ที่สูบต่อวันเฉลี่ย 11.45±9.00 มวน ชนิดของบุหรี่ที่สูบ กลุ่มตัวอย่าง
สูบบุหรี่ก้นกรอง 38 คน (ร้อยละ 57.58) สูบบุหรี่มวนเอง 15 คน (ร้อยละ 22.73) สูบบุหรี่ทั้งสองชนิด 13 คน (ร้อย
ละ 19.70) ระยะเวลาที่สูบมวนแรกหลังตื่นนอน นานกว่า 60 นาที 39 คน (ร้อยละ 34.82) น้อยกว่า 5 นาที 31 คน 
(ร้อยละ 27.68) และ 30-60 นาที 22 คน (ร้อยละ 18.03) 10-30 นาที 20 คน (ร้อยละ 17.86) ตามลำาดับ 
 ระดับความพร้อมในการเลิกบุหรี่ อยู่ในขั้นตัดสินใจทำา (Preparation) 22 คน (ร้อยละ 33.33) ขั้นลังเลใจ 
(contemplation) 26 คน (ร้อยละ 39.39) ขั้นทำาได้หลายครั้ง (Action)  17 คน (ร้อยละ 25.76) และขั้นก่อนตั้งใจ 
(Pre-contemplation) 1 คน (ร้อยละ 1.52) 
 ผลของการบำาบัด พบว่า กลุ่มตัวอย่างสามารถเลิกบุหรี่ได้สำาเร็จจำานวน 54 คน (ร้อยละ 81.82) และเลิกไม่
สำาเร็จ จำานวน 12 คน (ร้อยละ 18.18) เมื่อจำาแนกตามกลุ่มอายุของผู้รับการบำาบัด พบว่ากลุ่มอายุที่สามารถเลิกได้
สำาเร็จมากที่สุดคือ กลุ่มวัยรุ่นตอนปลาย (18-24 ปี) จำานวน 36 คน (ร้อยละ 66.67) รองลงมาคือกลุ่มวัยผู้ใหญ่ (25-
59 ปี) จำานวน 10 คน (ร้อยละ 18.52) และกลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) จำานวน 8 คน (ร้อยละ 14.81) ตามลำาดับ และ
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กลุ่มตัวอย่างที่เลิกไม่สำาเร็จสูงสุด คือ วัยรุ่นตอนปลาย (18-24 ปี)  ร้อยละ 50.00 รองลงมาเป็นวัยผู้ใหญ่ (25-59 ปี) 
ร้อยละ 41.67 และผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) มีโอกาสเลิกไม่สำาเร็จน้อยที่สุด ร้อยละ 8.33 ดังแสดงในตารางที่ 1 ดังนี้

ตาราง 1 ผลของการบำาบัดโดยการให้การปรึกษาแบ่งตามกลุ่มอายุ (n=66)

ผลของการบำาบัดโดยการให้การปรึกษา
เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

เลิกได้สำาเร็จ (n=54) เลิกไม่สำาเร็จ (n=12)

จำานวน (คน) ร้อยละ จำานวน (คน) ร้อยละ

วัยรุ่นตอนปลาย (18-24 ปี) 36 66.67 6 50.00

วัยผู้ใหญ่ (25-59 ปี) 10 18.52 5 41.67

ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) 8 14.81 1 8.33
 
 เมื่อติดตามผลของการบำาบัดโดยจำาแนกตามระดับของการติดนิโคตินออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ระดับการติด
นิโคตินน้อย หมายถึงผู้ที่สูบบุหรี่น้อยกว่าวันละ 30 มวน สูบมวนแรกหลังจากตื่นนอนนานกว่า 5 นาที และมีคะแนน
ประเมินการติดบุหรี่น้อยกว่า 6 คะแนน จำานวน 43 คน พบว่า เลิกได้สำาเร็จ 37 คน (ร้อยละ 68.52) เลิกไม่สำาเร็จ 6 
คน (ร้อยละ 50.00) และกลุ่มที่มีระดับการติดนิโคตินมาก ซึ่งหมายถึง ผู้ที่สูบบุหรี่มากกว่าวันละ 30 มวน สูบมวนแรก
หลังจากตื่นนอนภายใน 5 นาที และมีคะแนนประเมินการติดบุหรี่มากกว่าหรือเท่ากับ 7 คะแนน จำานวน 23 คน พบ
ว่า ผู้เลิกได้สำาเร็จ จำานวน 17 คน (ร้อยละ 31.48) เลิกไม่สำาเร็จ จำานวน 6 คน (ร้อยละ 50.00) แสดงในตารางที่ 2 ดังนี้

ตาราง 2 ผลของการบำาบัดโดยการให้การปรึกษาแบ่งตามระดับการติดนิโคติน (n=66) 

ผลของการบำาบัดโดยการให้การปรึกษา
เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

เลิกได้สำาเร็จ (n=54) เลิกไม่สำาเร็จ (n=12)

จำานวน (คน) ร้อยละ จำานวน (คน) ร้อยละ

ระดับการติดนิโคตินน้อย 37 68.52 6 50.00

ระดับการติดนิโคตินมาก 17 31.48 6 50.00

 ผลของการให้การปรึกษาเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเมื่อจำาแนกตามระดับความพร้อมในการเลิกบุหร่ี 
พบว่าระดับความพร้อมในการเลิกบุหรี่ที่สามารถเลิกได้สำาเร็จมากที่สุดคือ ขั้นลังเลใจ (contemplation)  จำานวน 23 
คน (ร้อยละ 42.59) รองลงมาคือขั้นตัดสินใจทำา (Preparation)  จำานวน 22 คน (ร้อยละ 33.33) และขั้นทำาได้หลาย
ครั้ง จำานวน 17 คน (ร้อยละ 24.08) ตามลำาดับ ดังแสดงในตารางที่ 3 ดังนี้

ตาราง 3 ผลของการบำาบัดโดยการให้การปรึกษาแบ่งตามระดับความพร้อมในการเลิกบุหรี่ (n=66) 

ผลของการบำาบัดโดยการให้การปรึกษา
เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

เลิกได้สำาเร็จ (n=54) เลิกไม่สำาเร็จ (n=12)

จำานวน (คน) ร้อยละ จำานวน (คน) ร้อยละ

ขั้นก่อนตั้งใจ (Pre-contemplation) 0 0 1 8.34

ขั้นลังเลใจ (contemplation) 23 42.59 3 25.00

ขั้นตัดสินใจทำา (Preparation) 18 33.33 4 33.33

ขั้นทำาได้หลายครั้ง (Action) 13 24.08 4 33.33

 

 ผลของการให้การปรึกษาเพื่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเม่ือจำาแนกตามระยะเวลาที่ใช้ในการเลิกบุหรี่สำาเร็จ 
พบว่าระยะเวลาที่กลุ่มตัวอย่างใช้ในการเลิกบุหรี่สำาเร็จมากที่สุดคือ 3 เดือน จำานวน 19 คน (ร้อยละ 35.18) รองลง
มาคือ 1 เดือน จำานวน 14 คน (ร้อยละ 25.93) และ 3 วัน จำานวน 9 คน (ร้อยละ 16.66) และใช้เวลามากที่สุกคือ 6 
เดือน จำานวน 3 คน (ร้อยละ 5.56) ตามลำาดับ ดังแสดงในตารางที่ 4 ดังนี้

ตาราง 4 ระยะเวลาที่ใช้ในการเลิกบุหรี่สำาเร็จภายหลังได้รับการให้การปรึกษาเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
(n=54)

ระยะเวลาของการบำาบัด จำานวน (คน) ร้อยละ

3 วัน 9 16.66

7 วัน 5 9.26

14 วัน 4 7.41

1 เดือน 14 25.93

3 เดือน 19 35.18

6 เดือน 3 5.56
 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพพบว่า ในการบริการให้การปรึกษาแบบรายบุคคลเพื่อค้นหาแรงจูงใจใน
การเลิกบุหรี่และทำาข้อตกลงในการบำาบัดครั้งแรกนั้น พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่และไม่มีแรงจูงใจที่จะเลิกบุหรี่
และอยู่ในขั้นลังเลใจมากที่สุด กลุ่มตัวอย่างมีความเต็มใจที่จะเล่าประสบการณ์การสูบบุหรี่โดยไม่ปิดบังเพราะมอง
ว่าการสูบบุหรี่ไม่ใช่สิ่งผิดหรือน่าอายเพราะไม่ผิดกฎหมาย การสูบบุหรี่ครั้งแรกส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัยส่งเสริมด้าน
ครอบครัว คือสูบตามบิดา เพราะถูกบิดาใช้ให้ต่อบุหรี่หรือจุดบุหรี่ และด้วยความรู้สึกอยากรู้จึงได้ลองสูบและสูบมา
เรื่อยๆ กลุ่มตัวอย่างหลายคนกลัวผลของการเลิกบุหรี่และกลัวที่จะเลิกไม่สำาเร็จ กลุ่มตัวอย่างมีความเชื่อด้านลบเกี่ยว
กับผลของการเลิกบุหรี่ อาทิเช่น บอกว่า “เลิกแล้วตายเลย” “บางคนสูบมานานไม่เห็นเป็นอะไร แต่พอเลิกสูบก็เป็น
นู่นนี่นั่น” หรือ “คนข้างบ้านผม เลิกปุ๊บเป็นโรคหัวใจตายเลย” เป็นต้น กลุ่มตัวอย่างที่สูบมานานจะถามว่าต้องให้หัก
ดิบหรือต้องเลิกทันทีหรือไม่ ผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการสร้างสัมพันธภาพด้วยการแสดงความเข้าใจ ยึดผู้รับการบำาบัด
เป็นศูนย์กลาง พูดให้กำาลังใจ ทำาให้เกิดความรู้สึกสบายใจไม่รุกเร้าหรือบังคับว่าต้องเลิกบุหรี่ให้ได้ โดยบอกกับกลุ่ม
ตัวอย่างว่าเลิกไม่ได้ก็ไม่ผิด การให้การปรึกษาในครั้งแรกเป็นงานที่ยาก นอกจากจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระ
บวนการบำาบัดแล้ว สิ่งสำาคัญคือการค้นหาหรือการสร้างแรงจูงใจของกลุ่มตัวอย่างว่ามีเป้าหมายหรือคนสำาคัญในชีวิต
คืออะไรหรือใคร การให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อดีในการเลิกบุหรี่และบอกถึงปัญหาในการเลิกบุหรี่ที่กลุ่มตัวอย่างจะต้อง
ประสบในระหว่างที่อยู่ในกระบวนการบำาบัด เพื่อให้สามารถเตรียมการรับมือและตั้งหลักกับอาการอยากยาที่เผชิญ
อยู่ได้ ไม่ตกใจ รับรู้ว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะการหยุดบุหรี่และรู้วิธีจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น 
 กระบวนการให้การปรึกษาในรูปแบบต่างๆ ได้ถูกนำามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของผู้รับบริการแต่ละ
ราย ได้แก่ การให้การปรึกษารายบุคคลทั้งในคลินิก ทางโทรศัพท์ และการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม ซึ่งจะช่วยให้กลุ่ม
ตัวอย่างได้ทราบว่าผู้อื่นก็มีปัญหาเช่นเดียวกับตนแต่ก็สามารถเลิกได้สำาเร็จ จึงเกิดแรงจูงใจ มีความรู้สึกท้าทายที่จะ
เลิกบุหรี่ให้สำาเร็จ นอกจากนี้เนื่องจากกลุ่มมีลักษณะเป็นกลุ่มเปิด การที่กลุ่มตัวอย่างได้ช่วยแนะนำาผู้ที่เข้ามาใหม่
เกี่ยวกับสถานที่ รูปแบบการบำาบัด หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการต่างๆ ที่ตนได้ใช้ในการให้กำาลังใจหรือเผชิญปัญหา
ระหว่างเข้ารับการบำาบัด ทำาให้รู้สึกว่าตนเองมีความเป็นผู้นำาที่สามารถให้การช่วยเหลือผู้อื่นได้ เกิดความรู้สึกภาค
ภูมิใจในตนเอง
 กรณีที่กลุ่มตัวอย่างไม่สามารถมารับการปรึกษาได้ตามที่นัดหมายในครั้งต่อๆ ไปนั้น พบว่ามีหลายปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง เช่น ยังไม่เห็นความสำาคัญของการบำาบัด ไม่อยากสูญเสียรายได้จากการขาดงานหรือลางาน หรือในบางราย
ก็รู้สึก “อายหมอ” ที่ไม่สามารถลดการสูบลงได้หรือคิดว่าเลิกไม่ได้ นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างบางรายบอกว่าสามารถหา
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วิธีการที่เหมาะสมกับตนเองได้จึงไม่มาพบ เป็นต้น ผู้วิจัยได้ใช้วิธีติดตามและให้การปรึกษาทางโทรศัพท์อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้กำาลังใจและช่วยแก้ไขปัญหาระหว่างการหยุดบุหรี่ กลุ่มตัวอย่างบางรายไม่สามารถหยุดพฤติกรรมการสูบบุหรี่
ได้ โดยให้เหตุผลว่ามีผลมาจากปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำานวย เช่น เป็นผู้ที่ทำางานกลางคืนมีบุหรี่อยู่ในบ้าน 
หรือบ้านเป็นที่ค้าขายบุหรี่ เป็นต้น แต่การให้การปรึกษาก็ช่วยให้สามารถลดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ลงมากกว่าครึ่ง
หนึ่งของที่เคยสูบอยู่

อภิปรายผล
 จากผลการวิจัยพบว่า การบำาบัดโดยการให้การปรึกษาเพียงอย่างเดียวสามารถช่วยให้กลุ่มตัวอย่างสามารถ
เลิกบุหรี่ได้สำาเร็จจำานวน 54 คน (ร้อยละ 81.82) และเลิกไม่สำาเร็จ จำานวน 12 คน (ร้อยละ 18.18)  สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ รุจิรา หวังมั่นและคณะ (เทอดศักดิ์ เดชคง, บรรณาธิการ, 2558) ทำาการศึกษาประสิทธิผลของการ
ให้คำาปรึกษาแบบสร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของผู้รับบริการในคลินิกอดบุหร่ีโรงพยาบาล
สำาโรงทาบ อำาเภอสำาโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้รับบริการในคลินิกอดบุหรี่ ซึ่งมีพฤติกรรม
สูบบุหรี่และมีความต้องการที่จะเลิกสูบ จำานวน 25 คน เป็นเพศชายทั้งหมด อายุ 18 ปี ขึ้นไป ผลการวิจัยพบว่า
กลุ่มทดลองมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ลดลงภายหลังได้รับคำาปรึกษาโดยใช้โปรแกรมการให้คำาปรึกษารายบุคคลแบบ
สร้างแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม แต่ผลการศึกษาดังกล่าวขัดแย้งกับกับรายงานการศึกษาของประกาย
ทิพย์ พิชัยและจุฑารัตน์ รุ่งจำารัส (2558) ที่พบว่ามีหลักฐานทางวิชาการที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและ
ยาว่าเภสัชบำาบัดเป็นการบำาบัดที่ช่วยให้เลิกบุหรี่ได้ เช่น การใช้แผ่นแปะนิโคตินทด แทน (Nicotine replacement 
therapy) และการเคี้ยวหมากฝรั่ง แต่มีความยุ่งยากต่อการใช้ บางรายมีอาการข้างเคียง เช่น ปวดศีรษะ นอนไม่
หลับ มึนงง มีปัญหาทันตกรรมและผื่นแพ้อีกทั้งใช้ระยะเวลาบำาบัดนาน รวมถึงขัดแย้งกับผลการศึกษาของโรวินาและ
คณะ (Rovina,N., et al, 2009) ที่ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างจำานวน 205 คน พบว่า ยาบรูโพรพิออนเป็นวิธีการบำาบัด
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการช่วยเลิกบุหรี่ การวิจัยของผ่องศรี ศรีมรกตและคณะ (2556) พบว่าพยาบาลเป็นกลุ่ม
บุคลากรที่เป็นกำาลังสำาคัญที่สุดในการช่วยผู้สูบบุหรี่ให้เลิกบุหรี่ และควรนำารูปแบบการบำาบัดที่บูรณาการการให้คำา
ปรึกษา การทำาพฤติกรรมบำาบัด การผสมผสานสมุนไพรไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเสริมกำาลังใจเพื่อช่วยผู้เลิกบุหรี่
โดยจัดการฝึกอบรมให้พยาบาลที่ทำาหน้าที่ช่วยเหลือผู้เลิกบุหรี่ โดยเฉพาะในหน่วยงานระดับปฐมภูมิ 
 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มอายุที่สามารถเลิกได้สำาเร็จมากที่สุดคือ กลุ่มวัยรุ่นตอนปลาย (18-24 ปี) ร้อยละ 
66.67 และผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) มีโอกาสเลิกไม่สำาเร็จน้อยที่สุด ร้อยละ 8.33 และเมื่อจำาแนกตามระดับของการ
ติดนิโคตินพบว่ากลุ่มที่มีระดับการติดนิโคตินน้อย หมายถึงผู้ที่สูบบุหรี่น้อยกว่าวันละ 30 มวน สูบมวนแรกหลังจาก
ตื่นนอนนานกว่า 5 นาที และมีคะแนนประเมินการติดบุหรี่น้อยกว่า 6 คะแนน จำานวน 43 คน เลิกได้สำาเร็จ ร้อย
ละ 68.52 สอดคล้องกับการศึกษาของ Kabat และ Wynder (1987) (อ้างถึงใน ศรัณยา เบญจกุลและคณะ, 2557) 
พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเลิกสูบบุหรี่ของผู้สูบบุหรี่ที่เลิกได้แล้ว (Ex-smokers) ได้แก่ อายุที่สูงขึ้น เชื้อ
ชาติ โดยกลุ่มผิวขาวมีอัตราการเลิกสูบบุหรี่สูงกว่ากลุ่มคนผิวดำา กลุ่มที่มีสถานภาพสมรสคู่มีอัตราเลิกสูบบุหรี่สูงกว่า
สถานภาพสมรสหม้าย หย่า หรือแยก และระยะเวลาเริ่มต้นสูบบุหรี่มวนแรกของวันภายหลังตื่นนอนยิ่งนาน ยิ่งมี
อัตราเลิกสูบบุหรี่สูง และสอดคล้องกับผลการวิจัยเรื่อง ปัจจัยทำานายการเลิกสูบบุหรี่ในระยะสั้นในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 
จำานวน 150 ราย ในโรงพยาบาลทั่วไป 3 แห่ง พบว่า ปัจจัยทำานายการเลิกสูบบุหรี่ได้แก่ การรับรู้สมรรถนะแห่งตน
ในการเลิกสูบบุหรี่ ความวิตกกังวล ระยะเวลาที่สูบบุหรี่มวนแรกภายหลังตื่นนอน (6–30นาที) และและการสนับสนุน
ทางสังคมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
 ผลการวิจัยพบว่า แม้ว่ากลุ่มตัวอย่างที่เข้ารับการบำาบัดจะมีระดับความพร้อมในการเลิกบุหรี่ อยู่ในขั้นลังเล
ใจ (contemplation) มากที่สุด แต่ก็ประสบความสำาเร็จในการเลิกบุหรี่ได้มากที่สุด ถึงร้อยละ 42.59 แสดงว่าระดับ
ความพร้อมในการเลิกบุหรี่เมื่อผู้รับบริการเข้ามารับการบำาบัดคร้ังแรกไม่มีผลต่อการผลของการบำาบัดด้วยการให้การ
ปรึกษา สอดคล้องกับการวิจัยของ วาริศา แย้มศรี, วันทนา มณีศรีวงศ์กูลและอรสา พันธ์ภักดี (2556) ที่ศึกษาเปรียบ
เทียบประสิทธิผลของโปรแกรมการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการลดการสูบบุหรี่และจำานวนมวนบุหร่ีที่สูบ
ต่อวันในผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ ตามแนวทางของมิลเลอร์และโรลนิค (Miller& Rollnick, 

1991, อ้างถึงใน วาริศา แย้มศรี, วันทนา มณีศรีวงศ์กูลและอรสา พันธ์ภักดี, 2556) เพื่อให้ความรู้ สร้างความตระหนัก
ถึงพิษภัยของบุหรี่และมุ่งเน้นในการเสริมสร้างแรงจูงใจที่สอดคล้องกับขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้รับ
บริการแต่ละคน จำานวน 20 คนที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านวัดแคในและตำาบลบางไผ่น้อย 
จ.นนทบุรี ที่พบว่าการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจมีประสิทธิผลในการลดบุหรี่มากกว่าการให้คำาแนะนำาในการ
เลิกบุหรี่แบบปกติ
 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่มีแรงจูงใจที่จะเลิกบุหรี่ ร่วมกับมีความกลัวผลกระทบของการเลิกบุหรี่ 
ความเชื่อที่ผิดและกลัวที่จะเลิกไม่สำาเร็จ สอดคล้องกับการวิจัยของบุบผา จันมูลและคณะ (2556) เรื่องการบำาบัดแบบ
กระชับเพื่อลดหรือหยุดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในวัยผู้ใหญ่ การพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ พบว่า อุปสรรค
ของการหยุดสูบบุหรี่ที่อาจพบได้คือ อาการถอนนิโคติน ผู้สูบกลัวความล้มเหลว น้ำาหนักตัวขึ้น ขาดแรงสนับสนุนจาก
ผู้อื่นในสังคม มีอารมณ์ซึมเศร้าและติดใจความสุขจากการสูบบุหรี่ ควรเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยบอกถึงปัญหาต่างๆ บันทึก
ไว้และหาแนวทางแก้ไข ผลของการบำาบัดมีความสัมพันธ์กับจำานวนครั้งของการบำาบัด จำานวนครั้งของการบำาบัดควร
ตั้งแต่ 4 ครั้งขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 90 ของผู้สูบบุหรี่ล้มเหลวในการพยายามเลิกสูบบุหรี่ด้วยตนเองโดยที่ส่วนใหญ่มัก
จะกลับไปสูบภายในเวลา 1 สัปดาห์หลังจากเลิก เนื่องจากบุหรี่เป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติของการเสพติด
ไม่ต่างจากสารเสพติดตัวอื่น
 จากการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่สามารถเข้ารับการให้การปรึกษาที่คลินิกฟ้าใสได้ในทุกครั้งสำาหรับกลุ่ม
ตัวอย่างบางราย ผู้วิจัยจึงติดตามและให้การปรึกษาทางโทรศัพท์เพื่อให้กำาลังใจและช่วยแก้ไขปัญหาระหว่างการหยุด
บุหรี่ สอดคล้องกับบทความของ ประกายทิพย์ พิชัยและจุฑารัตน์ รุ่งจำารัส (2558) พบว่าการใช้สายด่วนทางโทรศัพท์ 
วิธีการนี้เป็นการเพิ่มช่องทางเข้าถึงการบริการที่ทำาให้สะดวก ให้บริการได้จำานวนมาก และประหยัดค่าใช้จ่าย และ
สอดคล้องกับการศึกษาเรื่อง ประสิทธิผลของบริการเลิกบุหรี่ของศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ (จินตนา 
ยูนิพันธุ์, วราภรณ์ ชัยวัฒน์, สุนิดา ปรีชาวงษ์, สุวิมล โรจนาวี, 2556) แสดงให้เห็นว่าบริการเลิกบุหรี่ของศูนย์ฯ มี
ประสิทธิภาพในการช่วยให้บุคคลเลิกบุหรี่
 กลุ่มตัวอย่างบางรายไม่สามารถหยุดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ได้สำาเร็จแต่สามารถลดการสูบลงได้น้อยกว่าครึ่ง
หนึ่งของที่เคยสูบ โดยให้เหตุผลว่ามีผลมาจากปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำานวย สอดคล้องกับการวิจัยของ
ศิราณี อิ่มน้ำาขาว (2555) เรื่อง รูปแบบพฤติกรรมการเลิกบุหรี่ของผู้สูบบุหรี่ที่เข้ารับการบำาบัดในคลินิกเลิกบุหรี่โรง
พยาบาลมหาสารคาม จำานวน 15 ราย พบว่าในขั้นของการลงมือปฏิบัติ ผู้ป่วยจะมีอาการหงุดหงิด อยากสูบ คิดถึง
บุหรี่ ควรแก้ปัญหาโดยทำากิจกรรมอื่นแทน ตัดใจทิ้งบุหรี่ ไม่ซื้อ ไม่ใกล้คนสูบ อมหรือเคี้ยว ผลไม้รสเปรี้ยว อดทนเข้ม
แข็ง จะทำาให้สามารถเลิกบุหรี่สำาเร็จ ดังนั้นพยาบาลควรแสดงบทบาทเสมือนพี่เลี้ยง หรือโค้ชที่ช่วยเติมพลังใจ พลัง
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาการและกระบวนการดำาเนินชีวิตอย่างเป็นระบบ คอยเสริมกำาลังใจให้กับผู้เลิกบุหรี่ 
และเป็นผู้เตรียมความพร้อมให้แก่ครอบครัวของผู้เลิกบุหรี่เข้าใจในบทบาทการสนับสนุน และมีส่วนร่วมให้กำาลังใจ 
ช่วยเหลือผู้เลิกบุหรี่ ให้สามารถเลิกบุหรี่ได้สำาเร็จ (ผ่องศรี ศรีมรกตและคณะ, 2556)

บทสรุปและข้อเสนอแนะ
 การให้การปรึกษาสามารถนำาใช้ในการส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่หรือการลดการสูบบุหรี่ในผู้ท่ีสูบบุหรี่ทุกกลุ่ม
อายุ โดยเฉพาะผู้ที่มีอายุน้อย มีระดับการติดนิโคตินน้อย และใช้ได้ผลในผู้รับบริการที่มีระดับความพร้อมในการเลิก
แตกต่างกัน ส่วนในกรณีที่มีการติดนิโคตินในระดับที่สูงนั้นควรพิจารณาการใช้การบำาบัดในรูปแบบการบูรณาการ
อย่างเหมาะสมและควรมีการติดตามอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการใช้การบำาบัดแบบผสมผสานด้วย สิ่งสำาคัญคือ
การเลือกใช้กระบวนการให้การปรึกษาที่มีประสิทธิภาพทั้งแบบรายบุคคล แบบกลุ่มหรือทางโทรศัพท์อย่างเหมาะ
สมกับบริบทของผู้รับบริการแต่ละราย การปรึกษาแต่ละครั้งควรให้เวลาประมาณ 45-60 นาที โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การให้การปรึกษาเพื่อค้นหาแรงจูงใจในการบำาบัดครั้งแรก ตลอดจนมีความต่อเนื่องในการติดตามให้คำาปรึกษาตลอด
ระยะเวลาของการบำาบัดจะช่วยให้การดำาเนินงานเลิกบุหรี่ประสบความสำาเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความ
ยั่งยืนต่อไป
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บทคัดย่อ
 กรณีที่บริษัทบุหรี่ได้ถือครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพ การที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพก็ยัง
ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน        
วัตถุประสงค์ ศึกษาหลักการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพ และเงื่อนไขภายใต้กฎหมายของการดูแล
กำากับบุหรี่ และกฎหมายที่ดูแลเรื่องผลกระทบด้านสุขภาพของผู้ป่วยที่สูบบุหรี่ของประเทศแคนาดา
ระเบียบวิธีวิจัย การค้นคว้าจากเอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์ ข้อมูลเอกสารรูปแบบสื่ออื่นๆ ทั้งภาษาไทยและภาษา
ต่างประเทศ
ผลการวิจัย การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพถือเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ต้องได้รับความคุ้มครองจากผู้ที่ถือ
ครอง รวบรวม เปิดเผย และใช้ข้อมูล รวมไปถึงการได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน ข้อมูลเหล่านี้อยู่ใน เวช
ระเบียน ข้อมูลด้านยา ข้อมูลที่เก็บรักษาไว้(แยกต่างหากจากเวชระเบียน) ในประเทศแคนาดา กรณีที่บริษัทบุหรี่ได้
ถือครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพ การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพยังต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูลก่อนเช่นกัน กฎหมายควบคุมยาสูบบังคับให้บริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลต่างๆกับองค์กรของรัฐ เนื่องจากผู้ที่สูบ
ย่อมได้รับผลกระทบต่อทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ถ้าในกรณีที่ผู้สูบยาสูบเจ็บป่วยเนื่องมาจากยาสูบนั้น บริษัทผู้ผลิต
ต้องร่วมรับผิดชอบในปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูบยาสูบด้วย กฎหมาย Tobacco-related Damages and Health 
Care Cost Recovery Act มีขึ้นเพื่อเยียวยาดูแลผู้สูบที่ได้รับผลเสียหายทางด้านสุขภาพจากยาสูบ และการพิสูจน์
ผลกระทบนั้นบริษัทผู้ผลิตยาสูบไม่จำาเป็นต้องได้รับหลักฐานจากผู้เสียหาย หรือศาลโดยตรง ทางบริษัทสามารถหา
ข้อมูลในการพิสูจน์ได้จากสำานักงานสถิติ และวิจัยแห่งแคนาดาได้โดยอยู่ภายใต้ความควบคุมที่เข้มงวด เพื่อใช้ในการ
พิสูจน์ความเสียหาย
สรุปและข้อเสนอแนะ ควรมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัว  ส่วนการดำาเนิน
คดีกับบริษัทผู้ผลิตยาสูบควรดำาเนินคดีแบบกลุ่มอย่างเป็นระบบ เพื่อพิสูจน์เรียกร้องค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพ ด้าน
ยา ด้านสังคม ควรมีการออกกฎหมาย และจัดตั้งองค์กรและระดมทุนจากบริษัทบุหรี่เพื่อใช้ดูแลเยียวยาผู้ที่ได้รับ
ความเสียหายจากการบริโภคยาสูบ
คำาสำาคัญ: การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพ บริษัทบุหรี่ ประเทศแคนาดา

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพในประเทศไทยนั้นยังมีการควบคุมดูแลที่ยังน้อยอยู่ ทำาให้ข้อมูล
ส่วนบุคคลด้านสุขภาพของผู้ป่วยถูกฝ่าฝืนหรือละเมิดในความเป็นส่วนตัวบ่อยครั้ง และส่วนใหญ่ผู้ป่วยเองก็ไม่ได้ 
ตระหนักถึงความเป็นส่วนตัว และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพของตนเอง ประกอบกับกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพของไทยเองก็เพิ่งจะมีการบังคับใช้เมื่อไม่นานนี้ (พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) จะเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลด้าน
สุขภาพนั้นถือเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อน (sensitive data) ต้องได้รับความคุ้มครองจากผู้ที่ถือครอง รวบรวม เปิดเผย 
และใช้ข้อมูลดังกล่าว รวมไปถึงการได้รับความยินยอม(consent form) จากผู้เป็นเจ้าของข้อมูลก่อน เพราะตามหลัก
มาตรฐานสากลแล้วข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพนั้น ครอบคลุมไปถึงข้อมูลเหล่านี้ คือ เวชระเบียน รวมไปถึงข้อมูล
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การจ่ายเงินของสถานพยาบาล จำานวนเงินค่ารักษาพยาบาล วันที่ที่มีการรักษาพยาบาล ข้อมูลด้านยา ประกอบด้วย
จำานวน ชนิดของยาที่ใช้ในการรักษา จำานวนใบสั่งยา จำานวนยาที่ใช้ในการจ่ายยาให้กับผู้ป่วยแต่ละครั้ง ค่าธรรมเนียม
ของการจ่ายยาแต่ละครั้งรวมไปถึงค่าใช้จ่ายด้านยาที่ประกันจ่ายให้ในแต่ละครั้ง ข้อมูลที่เก็บรักษาไว้ ซึ่งประกอบด้วย
ข้อมูลที่อาจจะแยกต่างหาก ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลที่มีการเก็บรวบรวมอยู่ภายในฐานข้อมูลเดิม(primary database) 
หรือข้อมูลที่มีการแยกออกมาจากข้อมูลดิบเดิม (secondary database) ซึ่งข้อมูลทั้งหมดควรที่จะมีความชัดเจน
และมีคุณภาพเช่นกัน
 ในประเทศแคนาดา กรณีที่บริษัทบุหรี่ได้ถือครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพ การที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลด้านสุขภาพ นั้นต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนจึงจะสามารถเปิดเผยได้ รวมถึงในกรณีที่จะต้อง
มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆกับองค์กรของรัฐ เช่น กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น ในแคนาดามีกฎหมายต่างๆ ที่เข้ามา
เกี่ยวข้องกับการควบคุมยาสูบหลายฉบับ รวมไปถึงกรณี ถ้าผู้สูบยาสูบแล้วมีปัญหาหรือเจ็บป่วยเนื่องมาจากยาสูบนั้น
ก็ต้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัทผู้ผลิตและผู้จำาหน่ายยาสูบ ต้องมีส่วนเข้ามาร่วมรับผิดชอบในปัญหาด้านสุขภาพของ
ผู้สูบยาสูบด้วย อันเป็นไปตามกฎหมาย Tobacco-related Damages and Health Care Cost Recovery Act 
การศึกษานี้ได้พยายามหาข้อเสนอแนะในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคลด้านสุขภาพของผู้ป่วย ทั้งในเรื่องสิทธิในข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ต้องได้รับการคุ้มครอง และอรรถประโยชน์มากที่สุดในการควบคุมดูแลพัฒนากฎหมายควบคุมยาสูบ
ของประเทศไทย โดยจะยกกรณีศึกษาของบริษัทบุหรี่ในประเทศแคนาดาเป็นตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ตลอดจน
ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องการจัดการองค์กร กฎหมายใหม่ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดในการ
คุ้มครองสุขภาพของคนไทย และจากการศึกษามีข้อเสนอแนะภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับมาตรการในการดูแลผู้สูบ
ที่ได้รับผลกระทบจากยาสูบต่อสุขภาพของประเทศไทย

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
 1. เพื่อศึกษาถึงหลักการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพของประเทศแคนาดา 
 2. เพื่อศึกษาถึงเงื่อนไขภายใต้กฎหมายการควบคุมยาสูบ และกฎหมายที่ดูแลเรื่องผลกระทบของผู้ป่วยที่สูบ
ยาสูบของประเทศแคนาดา
 3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบมาตรการดูแลผลกระทบด้านสุขภาพของผู้สูบยาสูบของประเทศไทยและประเทศ
แคนาดา

วิธีการศึกษา
 ศึกษาโดยการค้นคว้าจากเอกสารวิชาการ (Document Research) บทความจากวารสารทั้งภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศ วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง ความคิดเห็นองนักวิชาการ รวมทั้งข้อมูลเอกสารทางกฎหมายที่ปรากฏอยู่
ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพ และ
กฎหมายที่ควบคุมกำากับบริษัทผู้ผลิตยาสูบ และกฎหมายที่ดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสูบบุหรี่ ทั้งนี้เพื่อนำามาใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วยและบริบทการควบคุมยาสูบของประเทศไทย

ทบทวนวรรณกรรม
 ปัญหาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพ คือ การที่ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลถูกละเมิดหรือเปิดเผยข้อมูล
แล้วไม่ทราบว่าตนเองโดนละเมิดแล้ว เพราะกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพเพิ่งประกาศเมื่อไม่นาน 
และผู้ป่วยเองก็ยังไม่ตระหนักถึงภัยด้านนี้ ทำาให้มีการละเมิดเกิดขึ้น แต่ยังไม่มีคดีฟ้องร้องในประเทศไทย ซึ่งโดยหลัก
การแล้วการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพมีดังนี้ (Kris Klein, CIPP/C., 2012, p.19) หลักการ 10 ข้อ สำาหรับ 
the Protection of Personal Information. 
 1. ความรับผิดชอบ (Accountability) องค์กรที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคลต้องรับผิดชอบภายใต้หลักการ 
ความเป็นส่วนตัว, ปลอดภัย, มั่นคง และป้องกัน (privacy, safety, security, safeguard) 
 2. การกำาหนดวัตถุประสงค์ (Identifying Purpose) จะต้องบอกวัตถุประสงค์กับผู้ที่เป็นเจ้าของข้อมูลในการ
ที่จะขอเก็บข้อมูลนั้นไว้ และควรที่จะระบุให้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นในการเก็บข้อมูลโดยระบุให้เป็นนโยบายขององค์กร

 3. การได้รับความยินยอม (Consent) ต้องมีการแจ้งและขอความยินยอมของแต่ละบุคคลที่เป็นเจ้าของ
ข้อมูลสำาหรับในการเก็บข้อมูลนั้น เพื่อเก็บ ใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ยกเว้นในกรณีที่มิอาจขอความ
ยินยอมได้
 4. การเก็บข้อมูลอย่างจำากัด (Limiting Collection) การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลควรจำากัดการเก็บเท่าที่จำาเป็น
เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในตอนต้นขององค์กร โดยข้อมูลควรที่จะเก็บต้องมีความเท่าเทียม และถูกกฎหมายด้วย
 5. การจำากัดการใช้ การเปิดเผย และการรักษาข้อมูลไว้ (Limiting Use, Disclosure, and Retention) 
ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ควรที่จะใช้หรือเปิดเผยไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ผิดไปจากตอนต้นที่ได้ทำาการเก็บ ยกเว้นในกรณีที่
การขอความยินยอมแต่ละบุคคล หรือในกรณีที่มีกฎหมายกำาหนดไว้เพื่อการยกเว้นการขอความยินยอมได้ การรักษา
ข้อมูลส่วนบุคคลไว้นั้นควรที่จะรักษาไว้เพียงเพื่อเท่าที่จำาเป็นเพื่อบรรลุผลต่อวัตถุประสงค์ เท่านั้น
 6. ความถูกต้อง (Accuracy) ข้อมูลส่วนบุคคลควรที่จะถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันเท่าที่จำาเป็นเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลนั้น
 7. การปกป้อง (Safeguard) ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นควรที่จะมีการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยอย่างเหมาะ
สม เพราะมักจะเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อน (sensitive of the information)
 8. การเปิดเผย (Openness) องค์กรควรที่จะมีความพร้อมให้กับแต่ละเจ้าของข้อมูลสำาหรับที่จะเปิดเผย
ข้อมูลต่อเจ้าของข้อมูลนั้นซึ่งเป็นไปตามนโยบาย และการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กรนั้นเอง
 9. การเข้าถึงข้อมูลของแต่ละบุคคล (Individual Access) ทั้งนี้ขึ้นกับการร้องขอของแต่ละบุคคลที่จะแจ้ง ใช้ 
การเปิดเผยข้อมูลของแต่ละบุคคล และควรที่ให้เจ้าของข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลของตนเองได้ สามารถตรวจสอบ
ความถูกต้อง และความสมบูรณ์ของข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
 10. การได้รับความร่วมมือ (Challenging Compliance) แต่ละบุคคลสามารถที่จะเน้นถึงความตระหนัก
ในเรื่องความร่วมมือตามหลักการที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อกำาหนดถึงความรับผิดชอบโดยส่วนตัวของแต่ละบุคคล และ
ความรับผิดชอบขององค์กรด้วย 
 จากหลักการที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่า เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพ ต้องคอยหมั่นตรวจสอบดูแล 
ความถูกต้อง การเข้าถึงข้อมูล การขอความยินยอมในขณะที่เก็บรวบรวม การดูแลรักษาข้อมูล และผู้ที่ถือครอบ
ครองข้อมูล ก็ต้องมีความรับผิดชอบในแง่ของวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูล การขอความยินยอม การจำากัดการเก็บ
ข้อมูล การใช้ข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล การรักษาข้อมูล ความถูกต้อง ความปลอดภัย การเปิดเผย การเข้าถึงข้อมูล
อย่างเหมาะสมในแต่ละข้อมูลด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นหน้าที่ของทั้งผู้เป็นเจ้าของข้อมูลเอง และผู้รวบรวมเก็บรักษา 
และเปิดเผยข้อมูลที่ควรทำาอย่างถูกต้องเหมาะสมและมีกฎหมายรองรับในประเทศแคนาดามีกฎหมาย Tobacco-re-
lated Damages and Health Care Cost Recovery Act 2009 Bill 43 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้อำานาจกับรัฐบาล
แคนาดาในการที่จะพยายามเยียวยาผลกระทบของยาสูบที่มีต่อค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ซึ่งประกอบไปด้วย 
Chapter 1 วัตถุประสงค์และคำานิยาม 
Chapter 2 RECOVERY OF TOBACCO-RELATED HEALTH CARE COSTS ที่มี
                 DIVSION 1 GENERAL CONDITIONS FOR RIGHT OF RECOVERY
                 DIVISION 2 EXERCISIING RIGHT OF RECOVERY
                                $ 1. General provisions
                                $ 2. Special provisions for and action brought on a collection basis
                                $ 3. Special provisions for an action bring on an individual basis
Chapter 3 RECOVERY OF TOBACCO-RELATE DAMAGES 
Chapter 4 RECURSORY ACTIONS, PRESCRIPTION AND REGULATIONS 
                 DIVISION 1 RECURSORY ACTIONS
                 DIVSION 2 PRESCRIPTION
                 DIVISION 3 REGULATIONS
Chapter 5 FINAL PROVISIONS 
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 กฎหมายฉบับนี้กำาหนดการเก็บเงินเข้ากองทุนร้อยละ 10 จากยอดรายได้ และจากงานวิจัยหรือการผลิต การ
ตลาด การโฆษณายาสูบหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆจากยาสูบ ส่วนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพนั้น รัฐบาลให้สิทธิที่จะได้รับการ
ฟื้นฟูจากผู้ผลิตยาสูบโดยมีค่าใช้จ่ายที่รัฐบาลต้องใช้ไปเพื่อบริหารองค์กร The cost of tobacco-related health 
care นั้นรวมถึง ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพโดยตรงและอื่นๆ รวมถึงด้านสังคมที่ประกอบด้วยค่า
บริการยา ค่ายาโดยที่รัฐบาลควบคุมผ่านกฎหมายหลายฉบับ อันได้แก่  the Hospital Insurance Act, the Health 
Insurance Act, the Act respecting prescription drug insurance, the Act respecting health services 
and social services, the Act respecting health services and social services for Cree Native person.  
รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านโปรแกรมหรือการบริการ หรือการที่รัฐบาลควบคุมบริษัทประกัน หรือค่าใช้จ่ายของรัฐบาลที่
เกี่ยวข้องกับโรค หรือสุขภาพของผู้ป่วยที่แย่ลงจากการสูบยาสูบ ค่าใช้จ่ายสำาหรับโปรแกรมหรือการฝึกอบรมให้ 
สาธารณชนทราบในแง่ความเสี่ยง อันตรายจากยาสูบ หรือการต่อต้านการติดยาสูบ เป็นต้น รัฐบาลจะเก็บข้อมูลพื้น
ฐานที่เกี่ยวข้องกับผู้สูบยาสูบหลายๆด้าน ทั้งในเรื่องของผู้สูบแต่ละราย หรือการพิสูจน์สาเหตุของการได้รับความทุกข์
ทรมานจากโรค หรือผู้สูบมีอาการแย่ลงด้านสุขภาพ โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับยาสูบ หรือสัดส่วนของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในผู้
สูบยาสูบนั้น อย่างไรก็ตามก็ยังมีการบังคับกำากับให้ต้องตอบคำาถามด้านสุขภาพ การทำาบันทึกเวชระเบียน และเอกสาร
ด้านสุขภาพ และเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งของผู้สูบยาสูบ (section 13) สำาหรับกรณีของศาลในเรื่อง
ที่เกี่ยวกับข้อมูลด้านสุขภาพ อาจจะเรียกจากจำาเลย หรือขอสถิติที่เกี่ยวข้อง เอกสารการบันทึก เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ที่สัมพันธ์กับด้านสุขภาพ โดยเฉพาะของผู้สูบเอง ซึ่งศาลจะเป็นผู้พิจารณาเองว่าจะต้องการเอกสาร หรือการสื่อสาร
ข้อมูลใดที่เกี่ยวข้อง รวบไปถึงในแง่ของการเปิดเผยข้อมูลด้วย และการระบุตัวตน (identify of the recipients)  
ของผู้สูบยาสูบที่ต้องลบหรือปล่อยว่างในส่วนที่สามารถระบุตัวตนของผู้สูบได้ (section 14) และในส่วนของ  
Recovery of tobacco-related damages และ Recursory Actions นั้นจำาเลย(บริษัทผู้ผลิต) ต้องจ่ายค่าใช้จ่าย
ด้านสุขภาพ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากยาสูบตามคำาสั่งของศาลภายใต้กฎหมายนี้ซึ่งอาจจะต้องจ่ายทั้งหมดหรือ
บางส่วนก็ขึ้นกับคำาสั่งศาล (section 26) ให้กับผู้ป่วยหรือญาติด้วย จะเห็นว่ากฎหมายนี้ของประเทศแคนาดานั้นมี
ประโยชน์อย่างมากในการที่เยียวยาดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากยาสูบ

ผลการวิจัย
 หัวข้อนี้จะวิเคราะห์การฟ้องร้องคดีของบริษัทผู้ผลิตยาสูบเพ่ือหาแนวทางการคุ้มครองข้อมูลด้านสุขภาพใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลเพื่อการดำาเนินคดีของประเทศแคนาดา โดยภาคประชาสังคมนั้นได้กำาหนดสิ่งที่
บริษัทผู้ผลิตยาสูบต้องรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ยาสูบดังนี้ (Tobacco-Related Litigation in Canada : Smoking 
and Health Action Foundation/ Non-Smokers’ Rights Association March 2014.Tobacco product lia-
bility suits offer at least six potential social benefits)
 1. การเพิ่มราคาผลิตภัณฑ์ยาสูบ
 2. การสร้างภาพต่อสาธารณะถึงอุตสาหกรรมยาสูบ และอันตรายของยาสูบ
 3. การกระตุ้นส่งเสริมให้มีการเปลี่ยนแปลงภายในอุตสาหกรรมยาสูบ เช่นในปี ค.ศ. 2002 นั้น Bullock 
case ในรัฐ California ได้รับค่าปรับเป็นเงิน $ 28 billion ซึ่งเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม
ยาสูบ เช่นทำาการตลาดลดลง ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากควันบุหรี่มือสองเป็นผู้ที่ได้รับอันตรายต่อสุขภาพ และให้มีการ
การประกอบกิจการอย่างโปร่งใส 
 4. การเปิดเผยต่อสาธารณะถึงภายในอุตสาหกรรมยาสูบด้วยเอกสาร
 5. การจัดหากองทุนการเบิกจ่ายสำาหรับผู้ที่ต้องได้รับการเยียวยาค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพจากยาสูบ หรือการ
สนับสนุนโปรแกรมการควบคุมยาสูบ
 6. อุตสาหกรรมอาจล้มละลายได้ ถ้ามีจำานวนผู้ป่วย หรือค่าปรับที่มาก ซึ่งเป็นการลงโทษที่นับวันจะมีจำานวน
มากขึ้น และในสิ่งที่คุกคามต่อการล้มละลายบริษัทควรที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมหรือทำาผลิตภัณฑ์ของตนให้มีพิษน้อยลง 
หรือมีอันตรายไม่ถึงกับชีวิต
 การฟ้องร้องในกรณีการศึกษานี้เป็นของบริษัท Philip Morris International จำากัดเป็นจำาเลย รัฐ British 

Columbia ซึ่งเป็นรัฐหนึ่งในแคนาดาเป็นโจทก์ โดยฟ้องร้องที่ศาล  Supreme Court rules British Columbia 
2018 (Her Majesty The Queen in Right of British Columbia, Docket: 37524, British Columbia v. Philip 
Morris.) ซึ่งศาลสูงได้วินิจฉัยว่ารัฐ British Columbia ไม่จำาต้องให้ข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาพ (databases of health 
care information) ที่เป็นของแต่ละบุคคลกับบริษัท Philip Morris ในปี ค.ศ.2000 British Columbia ได้ผ่าน the 
Tobacco Damages and Health Care Costs Recovery Act. ซึ่งกฎหมายนี้ทำาให้บริษัทผู้ผลิตยาสูบนั้นถ้ามีค่าใช้
จ่ายด้านสุขภาพเกิดขึ้น ในปี ค.ศ. 2005 นั้นได้มีการฟ้องศาลกรณีบริษัทยาสูบ (on an aggregate basis) ต้องการ
ข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพเพราะมีกลุ่มของผู้เอาประกัน (ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบของบริษัทนี้) ที่ต้องการเรียกร้องค่า
ใช้จ่ายด้านสุขภาพต่อบริษัทเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่าเกิดปัญหาด้านสุขภาพจากผลิตภัณฑ์ของบริษัท และต้องการข้อมูล
หลายอย่าง เพราะทางผู้สูบยาสูบเกิดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ค่ายา และค่าชดเชย โดยบริษัทอ้างว่าการเกิดโรคนั้นต้อง
เป็นสาเหตุและผลโดยตรงจากผลิตภัณฑ์ยาสูบของตน (causation) จึงต้องขอข้อมูลด้านสุขภาพของผู้เสียหายและ
ต้องการหลักฐานทางการแพทย์มายืนยัน (ซึ่งทางกฎหมายของแคนาดาให้บริษัทบุหรี่ต้องรายงานผลของผลิตภัณฑ์ 
และกระทบของผู้เสียหายด้วยต่อกระทรวงสาธารณสุข ตามกฎหมาย Tobacco and Vaping Products Act. S.C. 
1997, c. 13. Current to February 14, 2019, Last amended on November 19, 2019) และตามหลักของ
การใช้ ครอบครอง เปิดเผยข้อมูลด้านสุขภาพนั้น “ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อน” และในกฎหมาย
ควบคุมยาสูบของแคนาดานั้นบังคับให้บริษัทผู้ผลิตต้องรายงาน แต่ในกรณีที่มีการฟ้องร้องเกิดขึ้นนั้นบริษัทจะไม่มี
สิทธิที่จะร้องขอข้อมูลส่วนบุคลด้านสุขภาพ และไม่สามารถที่จะแบ่งปันข้อมูลกับผู้เสียหายด้วย ซึ่งบริษัทนั้นสามารถ
ที่จะดูข้อมูลของแต่ละบุคคลผ่านสำานักงานสถิติและวิจัยแห่งแคนาดาได้อย่างอยู่ภายใต้ความควบคุมที่เข้มงวด (indi-
vidual-level information at a Statistics Canada Research Data Centre, under strict controls) ในขณะที่
บริษัทอื่นยอมรับ แต่บริษัท Philip Morris กลับปฏิเสธเพราะมองว่าไม่ยุติธรรมกับบริษัท จึงได้ขอกับศาลสูงว่าขอให้
ทางศาลสูงส่งข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพของผู้เสียหายกับตนโดยตรง ซึ่งได้ลบชื่อ หรือข้อมูลอื่นๆที่สามารถระบุตัว
ตนได้ออกไปแล้ว เพื่อที่จะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ง่าย
 ทางศาลจึงได้แจ้งว่าถึงแม้จะได้ลบชื่อหรือข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้ออกไปแล้วก็ตาม ซึ่งศาลสูงไม่
สามารถไว้ใจบริษัท Philip Morris ได้จึงปฏิเสธการเข้าถึงข้อมูลของบริษัท แม้ข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้เป็นข้อมูลต้นฉบับ 
(primary data) เป็นแค่ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) แต่ก็อาจจะคุกคามต่อความเป็นส่วนตัวของเจ้าของ
ข้อมูลได้ ซึ่งศาลสูงได้ลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์ และได้กลับคำาพิพากษาของศาลอุทธรณ์ และแจ้งว่าข้อมูลพื้นฐานไม่ได้
ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเดียว จึงไม่สามารแบ่งปันข้อมูลได้ และข้อมูลด้านสุขภาพของแต่ละบุคคลในฐาน
ข้อมูลนั้นไม่ได้เปลี่ยนชนิดของข้อมูล และถ้าข้อมูลนั้นเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กับผลประโยชน์ของระบบสุขภาพก็ไม่สามารถ
ที่จะแบ่งปันได้ (เพื่อประโยชน์สาธารณะ) และได้ชี้ให้เห็นว่า “particular” insured persons did not mean infor-
mation about “identifiable” insured persons under the Act. ถึงแม้ว่าจะลบหรือนำาออกในสิ่งที่สามารถระบุ
ตัวตนได้ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ซึ่งศาลสูงได้เสนอว่า ถ้าศาลพบว่ากระบวนการพิจารณานำาไปสู่ unfair trials แล้ว
นั้นศาลสูงอาจจะต้องแบ่งปันข้อมูลกับบริษัท Philip Morris ถ้ามีพยานผู้เชี่ยวชาญต้องพึ่งพาบริษัทในกระบวนการ
ศาล แต่บริษัท Philip Morris สามารถขอข้อมูลที่เป็น “ตัวอย่างที่สื่อนัยทางสถิติ” (statistically meaningful sam-
ple) ได้ โดยที่เอาสิ่งที่สามารถระบุตัวตนของผู้เสียหายออกแล้วเช่นกัน
 จากกรณีศึกษาของประเทศแคนาดาบริษัทผู้ผลิตยาสูบ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพกับผู้
เสียหายจะเห็นได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพเป็นข้อมูลท่ีมีความเป็นส่วนตัวและสมควรที่ต้องได้รับการคุ้มครอง
ถึงความปลอดภัย ความถูกต้อง ความเป็นปัจจุบันจากผู้ครอบครองข้อมูล ผู้เก็บ ผู้ใช้ ผู้เปิดเผยข้อมูล  ซึ่งรวมไป
บริษัทผู้ผลิตยาสูบ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาสูบ และศาลด้วย เพราะถ้ามีการใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้รับความ
ยินยอมจากเจ้าของข้อมูลย่อมส่งผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลอย่างยิ่งเพราะเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ต้องได้รับการ
ดูแลคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว และทางผู้เป็นเจ้าของข้อมูลเองก็ต้องระมัดระวังในการให้ความยินยอมที่จะเปิดเผยหรือ
เก็บรวบรวมข้อมูลเช่นกัน ส่วนบริษัทยาสูบเองก็ต้องประกอบกิจการที่มีคุณธรรม มีความโปร่งใสในการดำาเนินกิจการ 
และการที่จะขอข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพนั้นก็มีกฎหมายบังคับไว้อยู่แล้วว่า สามารถขอได้หรือไม่ และสามารถ
เปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลได้หรือไม่ ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายของแต่ละประเทศ
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อภิปรายผล
 ปัญหาทั้งทางด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สูบยาสูบ และผู้ที่ได้รับความเสียหายจากยาสูบใน
ประเทศไทยนั้น พบว่า ในประเทศไทยในเรื่องความรับผิดของบริษัทยาสูบนั้น ยังไม่เคยมีการดำาเนินคดีทางแพ่งเพื่อ
เรียกร้องค่าเสียหายากอุตสาหกรรมยาสูบ (วศิน พิพัฒนฉัตร, 2561) ซึ่งปัจจุบันมีเพียงกฎหมาย 2 ฉบับ คือ พระราช
บัญญัติความรับผิดอันเกิดจากสินค้าไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 และ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 26) การดำาเนินคดีแบบกลุ่มในต่างประเทศใช้เป็นกฎหมายหลักในการดำาเนินคดีทางแพ่ง 
ส่วนปัญหาของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพยังคงไม่มีคดีฟ้องร้องเช่นกัน เนื่องจากพึ่งมีการประกาศใช้
กฎหมายในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งบทความฉบับนี้ได้เขียนในช่วงเวลา ดังกล่าว แต่
เพื่อมิให้เกิดปัญหาในอนาคต จึงสมควรศึกษา กรณีการฟ้องร้องของแคนาดานี้เป็นตัวอย่างหนึ่งในการทำาความเข้าใจ
เรื่องข้อมูลด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมยาสูบ

บทสรุปข้อเสนอแนะ
 การดำาเนินคดีกับอุตสาหกรรมยาสูบเป็นการดำาเนินการตาม กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบของ
องค์การอนามัยโลก มาตรา 19 ด้วย ซึ่งการฟ้องร้องเป็นไปเพื่อการสนับสนุนการผลักดันนโยบายเพื่อการควบคุม
ยาสูบ สำาหรับบริบทของประเทศไทยนั้น ในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลด้านสุขภาพ และการฟ้องร้องอุตสาหกรรมยาสูบ
ในอนาคต สมควรมีการ ดำาเนินการ ดังนี้
 1. การดำาเนินคดีนั้นต้องมีการรวบรวมหลักฐานทางการแพทย์ทั้งหมดอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะเข้าไปเกี่ยวข้อง
กับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพเช่นกัน เพื่อนำาไปเป็นหลักฐานในการพิสูจน์เรียกร้องค่าใช้จ่ายทางด้าน
สุขภาพ ด้านยา ด้านสังคม ด้านการฝึกอบรมรวมถึงผลผลเสียหายที่เกิดจากยาสูบ (อย่างในกฎหมายของแคนาดา)
 2. การดำาเนินคดีควรดำาเนินคดีแบบกลุ่ม เพราะมีระบบในการรวบรวมผู้เสียหายที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ยาสูบที่
ชัดเจน ซึ่งปัจจุบัน ประเทศมีกฎหมายเรื่องการดำาเนินคดีแบบกลุ่มรองรับแล้วในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่งที่มีการแก้ไขใหม่ (ฉบับที่ 26)
 3 การดำาเนินคดีฟ้องร้องกับบริษัทบุหรี่ต้องตระหนักถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพด้วย เพื่อ
ปกป้องในเรื่องของความเป็นส่วนตัว และการส่งเสริมให้สาธารณชนทราบถึง เข้าถึง เข้าใจการคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลด้านสุขภาพด้วย และในขณะเดียวกันก็ต้องคำานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะต่อพิษภัยของบุหรี่ในการเข้าถึง
ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเช่นกัน (identify and de-identify personal data)
 4. มีองค์กรที่จัดทำา เก็บรวบรวม ฐานข้อมูลผู้เสียหาย ผลกระทบที่เกิดจากยาสูบทั้งในแง่ของการแพทย์ และ
กฎหมาย และสิ่งแวดล้อม (เพราะมีผลกระทบต่อ PM 2.5) ด้วย ให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบชัดเจน 
 5. ออกกฎหมาย และจัดตั้งองค์กร และระดมทุนจากบริษัทบุหรี่ในการใช้ เพื่อดูแลเยียวยาผู้ที่ได้รับความเสีย
หายจากการบริโภคยาสูบทั้งผู้สูบเอง หรือผู้ที่ได้รับบุหรี่มือสองเพื่อดูแลผลกระทบทางด้านสุขภาพที่เกิดจากยาสูบ
 6. ทำาให้สาธารณชนตระหนักถึงพิษภัยของยาสูบ โดยการสื่อสารแจ้งถึงอุตสาหกรรมบุหรี่ที่ไม่มีจริยธรรม 
และถ้ามีการกระทำาที่ผิดกฎหมายด้วยแล้ว ควรทำาให้เป็นตัวกระตุ้นให้ประชาชนเลิกการใช้ยาสูบ ส่วนในนักสูบหน้า
ใหม่หรือรุ่นวัยเยาว์มีช่องทางให้กลุ่มเหล่านี้ต่อต้านอุตสาหกรรมยาสูบ และพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถลดนักสูบหน้า
ใหม่ลงได้ การที่มีรูปของคนที่ได้รับผลกระทบจากบุหรี่เพิ่มขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจต่อสาธารณะในการแสดงให้เห็น
ถึงพิษภัยของบุหรี่
 7. กระทรวงสาธารณสุขต้องมีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ติดตามข้อมูลที่มีหรืออยู่ใน
ผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการควบคุมสารต่างๆที่บริษัทบุหรี่อาจจะผสมไว้ในผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นสิ่งดึงดูดให้นักสูบอยาก
ทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อีกทั้งมีการกำาหนด ควบคุมสารต่างๆ ที่อาจจะนำามาผสมในผลิตภัณฑ์โดยอิงตามเกณฑ์
มาตรฐานเดียวกันทั้งบุหรี่ในและนอกประเทศ เพื่อลดการไม่เลือกปฏิบัติทางการค้า (National Treatment) และ
กำาหนดให้ชัดเจนในสิ่งที่ต้องห้ามมีการใส่เข้าไปเพิ่มไว้ในบุหรี่ เพื่อไม่ให้มีการชูรสชาติที่ทำาให้ผู้สูบอย่างลองหรือติดใน
รสนั้นๆ อีกทั้งบุหรี่ไฟฟ้าที่เพิ่งเข้ามาในประเทศไทยได้ไม่นาน 
 8. ให้กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข มีการศึกษา การสื่อสาร การฝึกอบรมและกระตุ้นการสร้าง
จิตสำานึกที่ดีต่อสาธารณะในที่กำาหนดให้มีการจำากัด ประกาศพื้นที่ในการสูบหรี่ให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงๆ 

เพราะในปัจจุบันก็ยังเห็นการฝ่าฝืนในพื้นที่ที่จำากัดการสูบบุหรี่อยู่ และสมควรมีการออกกฎระเบียบที่ให้มีการส่งเสริม
บุคลากรในกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการหลีกเลี่ยงการบริโภคยาสูบ โดย
อาจมีผู้ที่มีชื่อเสียง ผู้บริหารของภาครัฐที่เป็นผู้นำาในการส่งเสริมลด ละเลิกบุหรี่ และมีโครงการในหน่วยงานสังกัด
ของกระทรวงทั้งสองถ้าผู้ที่สมัครใจในการเลิกบุหรี่ควรที่จะได้รับการบริการ แนะนำา ส่งเสริม และให้ยาฟรี หรือมีกลุ่ม
กิจกรรมบำาบัดร่วมด้วยจัดทำาขึ้นทุกปี
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การขับเคลื่อนโครงการ “การมีส่วนร่วมของหมู่บ้านต้นแบบปลอดบุหรี่ 
ตำาบลศรีดงเย็น อำาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่”

อธิสันติ์ สุนันทศิลป์ และ อินทิรา นวลสะอาด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านรองธาร

บทคัดย่อ   
 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างชุมชนปลอดบุหรี่โดยใช้ชุมชนเป็นฐานด้วยกลยุทธ์การสร้างเสริมสุขภาพ 
โดยมีวัตถุประสงค์ย่อยดังนี้ 1. ให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายจากบุหรี่ 2. ชุมชน
ตระหนักรู้และสามารถกำาหนดมาตรการทางสังคมเพื่อการลด ละ เลิกบุหรี่ 3.ผู้สูบบุหรี่ในพื้นที่เป้าหมายเข้ารับบริการ
ช่วยเลิกบุหรี่ ร้อยละ 50 ในชุมชนบ้านร้องธาร ตำาบลศรีดงเย็น  อำาเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่ โดยดำาเนิน
งานตามขั้นตอน คือขั้นเตรียมการ สำารวจข้อมูลพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อจัดทำา
เป็นฐานข้อมูล และใช้วางแผนแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย 1.ดำาเนินการประชาสัมพันธ์ชี้แจงขั้นตอนการสร้างทีมงาน 
2. ขั้นตอนการสร้างความตระหนักถึงปัญหาสุขภาพของชุมชน  ใช้แนวทางการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานการเรียน
รู้ (Problem Based Learning: PBL) 3. ขั้นตอนการวางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชน : โดยประชาชนร่วมกัน
เสนอความคิดและกำาหนดกิจกรรม  สร้างพลังอำานาจให้เกิดขึ้นแก่คนในชุมชน  4. ขั้นตอนการดำาเนินการของชุมชน  
ตามหลัก กฎบัตรออตตาวา (Ottawa Charter) 5. ขั้นตอนการประเมินผลและการดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง กลยุทธ์
ในการดำาเนินงานตามหลัก การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (Build Healthy Public Policy) การเสริมสร้าง
การดำาเนินการในชุมชนที่เข้มแข็ง (Strengthen Community Action) การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล (Develop Per-
sonal Skills) การปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพ (Reoriented Health Services) ส่งผลให้เกิดกิจกรรมการร่วม
แก้ไขปัญหาที่เกิดจากชุมชนโดยมีชุมชนเป็นเจ้าของปัญหา เกิดแนวคิดในการสร้างพลังในการสร้างสุขภาพ เพื่อเบี่ยง
เบนความสนใจของเยาวชน ให้ออกห่างจากสิ่งมึนเมา หันเข้าหาการออกกำาลังกาย เกิดเป็นกิจกรรม วิ่ง ฮอม บุญ 
“ร้องธารมินิมาราธอน ครั้งที่ 1” ขึ้น 
 การประเมินผลโครงการพบว่า จำานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบบสมัครใจ 64 ราย เลิกบุหรี่ได้จำานวน 27 ราย 
ลดได้จำานวน 10 ราย กลับมาสูบซ้ำ�จำานวน 27 รายกำาลังดำาเนินการปรับเปลี่ยนกระบวนการในการช่วยเลิกบุหรี่ และ
นอกจากนี้ยังเกิดเป็นนโยบายสาธารณะภายในชุมชนอีกด้วย ผลการดำาเนินงาน ประกอบด้วย จำานวน หมู่บ้าน 1 
หมู่บ้าน แกนนำา/คณะกรรมการในการขับเคลื่อน จำานวน 10 คน สถานที่ปลอดบุหรี่ จำานวน 5 แห่ง ร้านค้าปลอด
บุหรี่ จำานวน 2 แห่ง โครงการนี้ แสดงให้เห็นว่า ผู้นำาชุมชนที่ให้ความสำาคัญเป็นแกนนำาในการเลิกบุหรี่ และการสร้าง
มาตรการทางสังคมเป็นปัจจัยสำาคัญต่อความสำาเร็จของการดำาเนินงานเลิกบุหรี่ในชุมชน แต่ยังมีผู้ที่ยังคงสูบบุหรี่อยู่
จำานวนหนึ่ง คณะผู้ดำาเนินงานคาดว่าสามารถนำาข้อมูลนี้ไปใช้ในการวางแผนลด ละ เลิก การสูบบุหรี่เพื่อให้เกิดผลอ
ย่างยั่งยืนของประชาชนในชุมชนนี้ต่อไป 
คำาสำาคัญ: ชุมชนปลอดบุหรี่, การมีส่วนร่วมของชุมชน, การช่วยเลิกบุหรี่

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
 องค์การอนามัยโรคถือว่าบุหรี่เป็นมหัตภัยทำาลายสุขภาพ ซึ่งจากรายงาน The WHO report on the global  
tobacco epidemic, 2017ระบุว่าบุหรี่เป็นสาเหตุให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 7 ล้านคนต่อปี ปัจจุบันผู้สูบบุหรี่ทั่วโลกมี
จำานวนประมาณ 1,300 ล้านคน หรือ 1/3 ของประชากรโลกและคาดการณ์ไว้ว่าอีก 20-30 ปีข้างหน้าประชากรผู้
สูบบุหรี่จะเพิ่มขึ้นเป็น 1,600 ล้านคนคิดเป็นสัดส่วน 10 ล้านคนต่อปี (World Health Organization, 2017) ส่วน
การสูบบุหรี่ในประเทศไทยพบว่าคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ปีละ 42,000 คน วันละ 115 คน 
ชั่วโมงละ 5 คน โดย 1 ใน 4 จะเสียชีวิตในวัยกลางคนอายุ 45-65 ปี และสาเหตุ การเสียชีวิตของคนไทยจากโรค
ที่เกิดจากการสูบบุหรี่ในกลุ่มคนที่อายุ 30 ปีขึ้นไป จำานวน 50,710 คน (ร้อยละ 12) ของการตายทั้งหมด รายงาน

สรุปสถานการณ์เฝ้าระวังเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ 5 มิติ,2558พบว่าประชากรไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปบริโภคยาสูบ
จำานวน 11.36 ล้านคน อัตราการสูบคิดเป็น ร้อยละ19.9 ในทุกกลุ่มอายุมีอัตราการสูบบุหรี่ลดลงจากปีพ.ศ. 2556 
ยกเว้น กลุ่มอายุ 19-24 ปีและกลุ่มอายุ 41-59 ปี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 19.9 พ.ศ. 2556 เป็นร้อย
ละ 20.7 ในปีพ.ศ. 2557 ส่วนในช่วงปี 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2547 – 2557) อัตราการสูบบุหรี่มีแนวโน้มลดลงเล็ก
น้อย จากร้อยละ 23.0 เป็นร้อยละ 20.7 โดยทั้งเพศชายและหญิง มีอัตราการสูบบุหรี่ลดลง แต่ทั้งนี้อัตราการสูบบุหรี่
ของเพศชายยังคงสูงกว่าเพศหญิงประมาณ 20 เท่า หรือร้อยละ 40.5 และ 2.2 ตามลำาดับ  และในจำานวนนี้มีผู้ที่สูบ
บุหรี่เป็นประจำาหรือสูบ ทุกวันถึง 10 ล้านคน (ร้อยละ 18.2) และสูบนานๆ ครั้ง 1.3 ล้านคน (ร้อยละ 2.5) (ศูนย์วิจัย
และจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ มหาวิทยาลัยมหิดล) ในด้านเศรษฐกิจในส่วนเฉพาะที่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
ซื้อหาบุหรี่ จากผลการสำารวจพ.ศ.2557 ค่าใช้จ่ายของผู้สูบบุหรี่เฉลี่ยประมาณเดือนละ 423 บาทต่อเดือน โดยมีค่าใช้
จ่ายจริงของผู้สูบบุหรี่ซองและบุหรี่มวนเองเพียงอย่างเดียวประมาณเดือนละ 565 และ 170 บาทต่อเดือน ตามลำาดับ 
ยังมีค่าใช้จ่ายในด้านการรักษาที่มีผลกระทบจากการสูบบุหรี่ตลอดจนควันบุหรี่มือสองหรือมือสาม (ศิริวรรณ พิทยรัง
สฤษฏ์ และคณะ, 2558)
 ในจังหวัดเชียงใหม่จากการสำาราจในปี พ.ศ. 2561 พบผู้ที่สูบบุหรี่อายุ ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ร้อยละ 5.63 พ.ศ. 
2560 ร้อละ 5.97 และพ.ศ. 2559 ร้อยละ 4.12 จะเห็นได้ว่ามีจำานวนผู้สูบบุหรี่เพิ่มมากขึ้น ส่วนในระดับอำาเภอ ใน
ส่วนของอำาเภอไชยปราการ ปี พ.ศ. 2561 มีอัตราผู้สูบบุหรี่ อยู่ที่ร้อยละ 7.01 พ.ศ. 2560 ร้อยละ 5.42 และพ.ศ. 
2559 ร้อยละ 5.55  ระดับตำาบลพบว่าตำาบลศรีดงเย็นมีอัตราผู้สูบบุหรี่ พ.ศ. 2561 ร้อยละ10.46 พ.ศ. 2560 ร้อย
ละ9.22 และพ.ศ. 2559 ร้อยละ 12.77 (จากข้อมูลโปรแกรม HDC สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, 2561)  
และเมื่อพิจารณารายกลุ่มอายุพบว่า อัตราการบริโภคยาสูบในกลุ่มวัยทำางานอายุ 25-59 ปี มีการสูบบุหรี่สูงที่สุด ร้อย
ละ 22.79 กลุ่มอายุ 25-59 ปี ร้อยละ 14.25 กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไปมีแนวโน้มอัตรา การสูบบุหรี่ที่สูงขึ้น ในปี พ.ศ. 
2557 คิดเป็น ร้อยละ 6.63 และ ในปี พ.ศ. 2558 ร้อยละ 13.54 อีกทั้งมีอัตราการป่วยและตายจากโรคที่เกี่ยวข้อง
กับยาสูบเพิ่มขึ้น
 จากการวิเคราะห์ปัญหาการเสพติดบุหรี่ของกลุ่มวัยทำางานในพื้นที่ของชุมชน พบว่า ผู้สูบสามารถหาซื้อได้
สะดวก ถูกกฎหมาย ยังไม่มีมาตรการ การกำาหนดสถานที่สาธารณะที่ปลอดบุหรี่ในชุมชน ประชาชนในชุมชนขาด
ความรู้และความตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ และจากการให้บริการคลินิกเลิกบุหรี่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
บ้านร้องธารมีจำานวนผู้เข้าร่วมเลิกบุหรี่เป็นจำานวนน้อย อีกทั้งผู้ที่เข้าร่วมคลินิกบางรายยังไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้เนื่อง
ด้วยยังขาดความแน่วแน่ในการเลิกบุหรี่ และทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านร้องธารยังไม่มีกลวิธีใหม่ๆ
ในการดำาเนินการเลิกบุหรี่ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านร้องธาร, 2562) ทำาให้แนวโน้มผู้เสพติดบุหรี่เพิ่ม
มากขึ้นเรื่อยๆ และผู้ที่ติดบุหรี่อยู่แล้วไม่สามารถเลิกบุหรี่ได้ ผู้สูบบุหรี่มักเคยพยายามหยุดสูบบุหรี่สามารถหยุดสูบได้
ระยะหนึ่งแล้วหวนกลับไปสูบใหม่หลายรอบ การดำาเนินโรคเป็นแบบเรื้อรังและกลับเป็นซ้ำ� ร่วมกับปัญหาโรคเรื้อรัง 
ที่มีจำานวนเพิ่มมากขึ้นในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านร้องธาร อีกทั้งในสถานที่ราชการ สถาน
ที่สาธารณะยังพบว่ามีผู้สูบบุหรี่ และการให้บริการเลิกบุหรี่ดำาเนินการแค่เพียงภายในสถานบริการ ยังขาดการติดตาม
เลิกบุหรี่ในชุมชน ดังนั้น ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านร้องธารและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ระดับตำาบลศรีดงเย็นจึงคิดค้นนวัตกรรม การมีส่วนร่วมของชุมชนต้นแบบปลอดบุหรี่ ตำาบลศรีดงเย็น อำาเภอไชย
ปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อต้องการให้ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ ส่งเสริมให้มีมาตรการทาง
สังคมและนโยบายสาธารณที่ชุมชนเป็นผู้กำาหนดเองและนำาไปปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ชุมชนสามารถดำาเนิน
การจัดการเพื่อชุมชนเอง อย่างแท้จริงและยั่งยืน

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายจากบุหรี่
 2. เพื่อให้ชุมชนตระหนักรู้และสามารถกำาหนดมาตรการทางสังคม ในชุมชนของตนเองได้
 3. เพื่อให้ผู้สูบบุหรี่ในพื้นที่เป้าหมายเข้ารับบริการช่วยเลิกบุหรี่ ร้อยละ 50
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ขั้นตอนการวิเคราะห์กระบวนการ

ประชาชน ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง

มีระบบการดูแลส่งเสริมสุข
ภาพในพื้นที่

มีมาตรการทางสังคม

ภาคี อปท.สนับสนุนงบประมาณ 
ทรัพยากร และร่วมดำาเนินงาน
-ขับเคลื่อนกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ
-จัดเวทีทำาแผนด้านสุขภาพ

ภาครัฐสนับสนุนวิชาการและ
ร่วมดำาเนินงาน
-สนับสนุนวิชาการ
-จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
สุขภาพ
-ประสานงานความร่วมมือ

ภาคประชาชนร่วมดำาเนินงาน
-สร้างเครือข่าย มีกิจกรรมในชุมชน
-มีส่วนร่วม/แสดงความคิดเห็น
-ติดตามประเมินผล
-กำาหนดมาตรการทางชุมชน ชุมชน
ปลอดบุหรี่

กระบวนการ ร่วมจัดทำาแผนงาน/โครงการ
-มีเวทีประชาคม
-มีการวิเคราะห์ปัญหาชุมชน
-มีการทำาแผนงาน/โครงการโดย
ชุมชน

ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ที่ดี
-มีระบบประสานงานดี ต่อเนื่อง
-มีระบบประชาสัมพันธ์ที่ดี

สร้างความเข้มแข็งในตำาบล ดำาเนิน
งาน และติดตามประเมินผล
-มีส่วนร่วมในการดำาเนินงานทุก
ภาคส่วน
-มีคณะดำาเนินงานติดตามประเมินผล

พื้นฐาน ทีมงานมีขวัญและกำาลังใจ
-ร้านค้าต้นแบบสีขาว
-บุคคลต้นแบบเลิกบุหรี่
-นวัตกรรมลดละเลิกบุหรี่

ทีมงานมีประสิทธิภาพ
-สร้างทีมงานด้านสุขภาพที่มี
ศักยภาพ
-สร้างเครือข่ายด้านสุขภาพที่
เข้มแข็ง
-พัฒนาศักยภาพทีมงานเครือ
ข่ายอย่างต่อเนื่อง

มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน เป็น
ปัจจุบัน
-จัดระบบข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง
-คืนข้อมูลสู่ชุมชน
-ใช้ข้อมูลมาวางแผนดำาเนินงาน

 
ขั้นตอนการดำาเนินงานชุมชนปลอดบุหรี่
 1.ขั้นตอนการสร้างทีมงาน : นำาเสนอทุกภาคส่วน เพื่อคืนข้อมูลผลการสำารวจ ปัญหาการสูบบุหรี่ การดื่มสุรา 
ประชาคมหมู่บ้าน ภาคีเครือข่าย และชี้แจงวัตถุประสงค์ของการดำาเนินงานโครงการ พัฒนาศักยภาพคณะทำางาน
โครงการ เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการ คน เงิน สิ่งของ ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่จัดประชุมและแต่งตั้งคณะกรรมการ 

 2. ขั้นตอนการสร้างความตระหนักถึงปัญหาสุขภาพของชุมชน : ใช้แนวทางการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
การเรียนรู้(Problem Based Learning: PBL) โดยคืนข้อมูลสุขภาพให้ชุมชน /ประชาคมภาคเครือข่าย แบ่งเป็น 3 

ด้าน ประกอบด้วย ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสุขภาพ และร่วมกันค้นหาปัญหาสุขภาพผลกระทบในทุกด้าน 
ช่วยกันระดมหาแนวทางการดำาเนินงานร่วมกับคณะกรรมการ  แสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการควบคุมบุหรี่/
สุราและพิษภัยของบุหรี่/สุรา ที่เหมาะสมตามบริบทของชุมชน

 3. ขั้นตอนการวางแผนแก้ไขปัญหาสุขภาพของชุมชน: โดยประชาชนร่วมกันเสนอความคิดและกำาหนด
กิจกรรม  สร้างพลังอำานาจให้เกิดขึ้นแก่คนในชุมชน  โดยการเล่าจากประสบการณ์ตรงของผู้ที่เคยสูบบุหรี่และ ผู้ที่ได้
รับผลกระทบจากบุหรี่ในชุมชน 

 4. ขั้นตอนการดำาเนินการของชุมชน: รณรงค์สร้างกระแสการเลิกสูบบุหรี่ในชุมชน ร่วมกับการทำาบันทึกข้อ
ตกลง(MOU)ของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จัดตั้งกลุ่มทำางาน บุคลากรด้านสุขภาพเป็นผู้ให้การสนับสนุน/ ประชุมทีม
บำาบัด และรับสมัครเข้าร่วม เลิกบุหรี่/ จัดตั้งคลินิกเลิกบุหรี่ในชุมชน ทุกวันศุกร์ที่ 2 ของเดือน ตามหลัก Ottawa 
Charter โดยแบ่งเป็น การกำาหนดนโยบายร่วมกัน การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี ประชาชนมีส่วน
ร่วม และพัฒนาทักษะบุคคล 
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 5. ขั้นตอนการประเมินผลและการดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง: ติดป้ายสติ๊กเกอร์ ป้ายรณรงค์ ป้ายบ้านนี้ปลอด 
ตลอดจนชุมชนปลอดบุหรี่ เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างกระแสอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลในเวทีประชุมประจำา
เดือนของหมู่บ้าน 
 

 

กลยุทธ์ในการดำาเนินงาน 
 กฎบัตรออตตาวา (Ottawa Charter) (ปิยะธิดา นาคะเกษียร,2558)
 1.การสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ (Build Healthy Public Policy)
 ชุมชนบ้านร้องธารมีมาตรการในการควบคุมยาสูบของแต่ละหมู่บ้าน โดยอาศัยความร่วมมือกันของหน่วย
งานทางราชการ องค์กรทางศาสนา กลุ่มองค์การต่างๆที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ประชาชนในชุมชน การทำา
ประชาคมของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อกำาหนดปัญหาและคิดมาตรการทางสังคมที่เข้ากับบริบทชุมชน ทำาให้ประชาชนใน
ชุมชนรับรู้เรื่องการดำาเนินมาตรการทางสังคม เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนสำาหรับการอยู่ร่วมกัน ดังนี้
 -  มาตรการในการควบคุมยาสูบของแต่ละหมู่บ้าน เช่นนโยบายงานศพปลอดเหล้า ปลอดควัน ,นโยบายวัด 
โรงเรียนปลอดบุหรี่ สถานที่สาธารณะปลอดบุหรี่ เป็นต้น ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เพราะมี
ผู้นำาชุมชนเป็นแกนนำาในการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม
 2. การสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (Create Supportive Environment)
 เนื่องจากปัญหาสุขภาพในชุมชนท่ีเกิดขึ้นส่งผลให้ต้องมีการดำาเนินการจัดส่ิงแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการ
ดำารงชีวิต ดังนี้
 - รณรงค์การห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ ติดป้ายแจ้งเตือนในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆรวมถึงสถานที่
ราชการ
 - ติดป้ายประกาศงานบุญปลอดบุหรี่ ภายในงานต่างๆในชุมชน 

 - ส่งเสริมให้สถานที่สาธารณะภายในชุมชนไม่มีการสูบบุหรี่และดื่มสุรา โดยมีการติดป้ายแจ้งเตือนในพื้นที่ 
เช่น วัด สถานที่ราชการ ร้านค้า และลานกีฬาภายในชุมชน เป็นต้น
 3. การเสริมสร้างการดำาเนินการในชุมชนที่เข้มแข็ง (Strengthen Community Action)
การดำาเนินงานในชุมชน โดยชุมชนเป็นผู้ปฏิบัติงาน ร่วมคิดร่วมจัดการด้วยตนเอง มีการกำาหนดเป้าหมายร่วมกันเอง
ภายในชุมชน ซึ่งมีการดำาเนินการดังนี้
 - ชุมชนสามารถบริหารจัดการในเรื่องของทุนและการดำาเนินกิจกรรม ได้ด้วยชุมชนเอง เช่น การ การนำา
เครื่องวัดความดันไปคัดกรองวัดความดันโลหิตสูงในงานศพพร้อมกับให้ความรู้ในเรื่อง 3อ 2 ส การรณรงค์งดเหล้า งด
บุหรี่ ลดหวานมันเค็มในงานบุญงานศพ โดยการนำาของ อสม.และผู้นำาชุมชน
 4. การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล (Develop Personal Skills)
 การให้ชุมชนมีความรู้ เกิดความตระหนัก สร้างทัศนะคติที่ดีต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เช่น  
 - การให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่อง ส.สูบบุหรี่และ ส.สุราในเวทีประชาคมของแต่ละหมู่บ้าน
 - การให้ความรู้แก่กลุ่มผู้สูบบุหรี่ในการช่วยเลิกบุหรี่ โดยวิธีนวดกดจุด สะท้อนเท้า
 - การอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปเพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่ 
 5. การปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพ (Reorient Health Services)
 บทบาทสร้างเสริมสุขภาพ เป็นบทบาทของทุกภาคส่วน ทั้งภายในชุมชน บุคลากรสุขภาพ อสม.หน่วยงาน
บริการสุขภาพ หน่วยงานเอกชน ห้างร้าน และหน่วยงานภาครัฐ ต้องทำางานร่วมกันเพื่อให้ระบบบริการสุขภาพนำา
ไปสู่สุขภาวะ ทุกภาคส่วนต้องปรับเปลี่ยนทิศทางมาสู่การสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน โรคภัย มิใช่เพียงให้การให้ความ
รู้เท่านั้น ต้องสามารถตอบสนองต่อภารกิจที่นับวันจะมีความละเอียดซับซ้อน อ่อนไหว และให้ความสนใจต่อความ
ต้องการทางบริบทชุมชนและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น ภารกิจนี้ควรสนับสนุนบุคคลและชุมชนที่ต้องการให้มีความตระหนัก
ต่อการสร้างสุขภาพที่ดี และเปิดโอกาสให้งานดูแลสุขภาพได้เชื่อมโยงกับงานหลักของภาคส่วนอื่น แบบมีส่วนร่วม  
โดยเน้นการทำางานเชิงรุก และการมีส่วนร่วมแบบองค์รวม เช่น  การเยี่ยมบ้านผู้ติดสุราเรื้อรัง ผู้สูงอายุ โดยทีมชุมชน
ร่วมกับทีมสหวิชาชีพของชุมชน  เน้นกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพ โดย จากการติดตามแก้ไขปัญหานัก
สูบหน้าใหม่ ทาง คณะคลินิคฟ้าใสภายในชุมชน พบว่า เยาวชนมีความเสี่ยงสูง ที่จะเข้าการเป็นนักสูบหน้าใหม่ เนื่อง
ด้วย ปัจจัยทาง อายุ การมีแรงงานข้ามชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม เข้ามาอาศัยอยู่ทางทีมงานจึงสะท้อนปัญหานี้
แก่ทีมชุมชน เกิดการร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดจากชุมชนโดยมีชุมชนเป็นเจ้าของปัญหา เกิดแนวคิดในการสร้างพลังใน
การสร้างสุขภาพ เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของเยาวชน ให้ออกห่างจากสิ่งมึนเมา หันเข้าหาการออกกำาลังกาย เกิด
เป็นกิจกรรม วิ่ง ฮอม บุญ “ร้องธารมินิมาราธอน ครั้งที่ 1” ขึ้น วัตถุประสงค์ เพื่อ สร้างค่านิยมการออกกำาลังกายที่เห
มะสม(การวิ่ง) และตอบสนองต่อทุกเพศ ทุกวัยให้เกิดขึ้น ในชุมชนให้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เกิดกระแสสร้างสุขภาพ
ไม่หันไปพึ่งพาสิ่งเสพติด
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ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
 ผู้นำาชุมชน อสม.  และประชาชน ทุกคน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง 

ผลลัพธ์ที่ได้
 1.ผลการดำาเนินงาน ประกอบด้วย จำานวน หมู่บ้าน 1 หมู่บ้าน แกนนำา/คณะกรรมการในการขับเคลื่อน 
จำานวน 10 คน สถานที่ปลอดบุหรี่ จำานวน 5 แห่ง ร้านค้าปลอดบุหรี่ จำานวน 2 แห่ง จำานวนผู้เข้าร่วมแบบสมัครใจ 
จำานวนผู้เข้าร่วมแบบสมัครใจ 64 ราย เลิกบุหรี่ได้จำานวน 27 ราย ลดได้จำานวน 10 ราย กลับมาสูบซ้ำาจำานวน 27 ราย
กำาลังดำาเนินการปรับเปลี่ยนกระบวนการในการช่วยเลิกบุหรี่

 แผนภูมิ 1 แสดงผลการเลิกบุหรี่ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

 2. จากการดำาเนินงาน ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านร้องธาร การศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษาความ
รอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ 3อ 2ส ของผู้สูบบุหรี่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้าน    ร้องธาร 
อำาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาถึงผลของค่าคะแนนพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ 2ส ก่อนและหลัง
การดำาเนินงาน การมีส่วนร่วมของหมู่บ้านต้นแบบปลอดบุหรี่ ตำาบลศรีดงเย็น อำาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 
ผลการศึกษา พบว่าคะแนนด้านพฤติกรรมสุขภาพ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) ก่อนเข้าร่วมการดำาเนินงานชุมชนมีส่วน
ร่วมในการลด ละ เลิกบุหรี่ผู้เข้าร่วมวิจัยมีคะแนนอยู่ในช่วง 12-29 คะแนน พบว่าได้ 21 คะแนนมากที่สุดร้อยละ 
31.41 เมื่อนำามาจัดระดับคะแนนของความรอบรู้ด้าน สุขภาพเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ไม่ดี: น้อยกว่า 18 คะแนน หรือ
น้อยกว่า 60% ของคะแนนเต็ม พอใช้: 18-24 คะแนน หรือ 60% ขึ้นไป ถึงน้อยกว่า 80% และดีมาก: 25 คะแนน 
หรือ 80% ขึ้นไป พบว่า ส่วนใหญ่ระดับพฤติกรรมสุขภาพอยู่ในเกณฑ์พอใช้ คะแนนรวมเฉลี่ยเท่ากับ  20 (ร้อยละ 
74.04) หลังจากร่วมการดำาเนินงานชุมชนมีส่วนร่วมในการลด ละ เลิกบุหรี่พบว่าผู้เข้าร่วมวิจัยมีคะแนนเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิมคือ อยู่ในช่วง 17-29 คะแนน พบว่าได้ 26 คะแนนมากที่สุดร้อยละ 55.55 เมื่อนำามาจัดระดับคะแนนของ
ความรอบรู้ด้าน สุขภาพเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ไม่ดี: น้อยกว่า 18 คะแนน หรือน้อยกว่า 60% ของคะแนนเต็ม พอใช้: 
18-24 คะแนน หรือ 60% ขึ้นไป ถึงน้อยกว่า 80% และดีมาก: 25 คะแนน หรือ 80% ขึ้นไป พบว่า ส่วนใหญ่ระดับ
พฤติกรรมสุขภาพอยู่ในเกณฑ์พอใช้อยู่แต่มีระดับคะแนนรวมเฉลี่ยเพิ่มมากขึ้นคือเท่ากับ  24 คะแนน (ร้อยละ 81.48) 

ตาราง 1 แสดงคะแนนพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ 2ส ก่อน-หลังเข้าร่วมดำาเนินการชุมชนมีส่วนร่วม
  ในการเลิกบุหรี่

ลักษณะ ก่อน หลัง

จำานวน (n=27) ร้อยละ จำานวน (n=27) ร้อยละ

พฤติกรรมสุขภาพตาม 3อ.2ส.
ข้อ 1.ท่านมีการควบคุมปริมาณอาหารและควบคุมรสอาหาร
ไม่ให้หวาน มัน เค็มจัดทุกมื้อ บ่อยแค่ไหน
   6-7 วัน/สัปดาห์
   4-5 วัน/สัปดาห์
   3 วัน/สัปดาห์
   1-2 วัน/สัปดาห์
   ไม่ได้ปฏิบัติ

0
22
4
1
0

0
81.48
14.81
3.70

0

8
19
0
0
0

29.62
70.37

0
0
0

ข้อ 2.ท่านกินผักและผลไม้สด สะอาดเสมอ วันละอย่างน้อย
ครึ่งกิโลกรัม บ่อยแค่ไหน
   6-7 วัน/สัปดาห์
   4-5 วัน/สัปดาห์
   3 วัน/สัปดาห์
   1-2 วัน/สัปดาห์
   ไม่ได้ปฏิบัติ

0
23
4
0
0

0
85.18
14.81

0
0

14
12
1
0
0

51.85
44.44
3.70

0
0

ข้อ 3.ท่านออกกำาลังกาย หรือเคลื่อนไหวต่อเนื่องจนรู้สึก
เหนื่อยมีเหงื่อออก บ่อยแค่ไหน
   6-7 วัน/สัปดาห์
   4-5 วัน/สัปดาห์
   3 วัน/สัปดาห์
   1-2 วัน/สัปดาห์
   ไม่ได้ปฏิบัติ

0
5
15
7
0

0
18.52
55.56
25.92

0

4
7
13
3
0

14.81
25.92
48.15
11.11

0

ข้อ 4.ท่านมีการจัดการความเครียดของตนเองด้วยการมอง
โลกในแง่ดีเสมอ บ่อยแค่ไหน
   6-7 วัน/สัปดาห์
   4-5 วัน/สัปดาห์
   3 วัน/สัปดาห์
   1-2 วัน/สัปดาห์
   ไม่ได้ปฏิบัติ

0
7
18
2
0

0
25.93
66.67
7.40

0

4
17
4
2
0

14.81
25.92
14.81
7.41

0

ข้อ 5.ท่านสูบ หรือ สูดควันบุหรี่ บ่อยแค่ไหน
   6-7 วัน/สัปดาห์
   4-5 วัน/สัปดาห์
   3 วัน/สัปดาห์
   1-2 วัน/สัปดาห์
   ไม่ได้ปฏิบัติ

21
6
0
0
0

77.78
22.22

0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0

100

ข้อ 6.ท่านดื่มสุรา หรือ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ บ่อยแค่ไหน
   6-7 วัน/สัปดาห์
   4-5 วัน/สัปดาห์
   3 วัน/สัปดาห์
   1-2 วัน/สัปดาห์
   ไม่ได้ปฏิบัติ

4
7
11
5
0

14.81
25.93
40.74
18.51

0

0
7
10
1
9

0
25.93
37.03
3.70
33.33
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 3. เกิดคลินิกเลิกบุหรี่ในชุมชน และมีบุคคลต้นแบบเลิกบุหรี่ จำานวน  27 รายและร้านค้าสีขาว งดขายบุหรี่ 
จำานวน 4 ร้าน
 4. สถานที่ราชการปลอดบุหรี่  MOU ระหว่างหน่วยงานในชุมชน และ เกิดกระแสสังคมชุมชนปลอดบุหรี่ 
มาตรการงดเหล้า บุหรี่ในงานบุญงานศพ โดยมี อสม.เชิญชวนเลิกบุหรี่
 5. เกิดนโยบายสาธารณะภายในชุมชน งานบุญปลอดบุหรี่ครอบครัวปลอดบุหรี่
 6. มาตรการทางสังคม 
 - ผู้นำาชุมชน ทุกองค์กรในระดับชุมชน คณะสงฆ์ กำานัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ประธานชมรม
ผู้สูงอายุ ประธาน อสม. เป็นแกนนำาในการสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไม่สูบบุหรี่/ดื่มสุรา หรือเป็น
แบบอย่างในการลด ละ เลิก การสูบบุหรี่/ ดื่มสุรา
 - ดำาเนินการทำางานร่วมกันในชุมชน เพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่และควบคุมการการบริโภคยาสูบให้ครอบ 
คลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เช่น การประชาสัมพันธ์ในงานบุญต่างๆ การออกตรวจตราแหล่งมั่วสุม สนามกีฬา งานรื่นเริง
ในช่าวงเวลา กลางคืน งานสลากภัต
 - ค้นหาครอบครัวต้นแบบในการ ลด ละ เลิก การบริโภคยาสูบ เป็นแกนนำาในการสร้างแรงจูงใจในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ให้ครัวเรือนอื่นพัฒนาเป็นเครือข่ายครอบครัวไร้ควัน 
 - มีกิจกรรมรณรงค์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบเชิงสัญลักษณ์ เช่น งานศพปลอดเหล้าบุหรี่
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Abstract
Background Pregnant smoker is a public health problem and concern. Nicotine replacement therapy  
(NRT) and other pharmacological treatments have been used for smoking cessation (SC) in general 
adults but their efficacies and safety in pregnant smokers remains controversial. 
Objectives An umbrella review was conducted to review efficacies and safety of pharmacological 
treatments for SC in pregnant women.
Methods Systematic reviews and meta-analyses (MA) of Randomized Controlled Trials (RCT) of SC 
in pregnancy was searched to July 1st, 2018. Pooling effect sizes (ES) of each MA was extracted and 
described. An excess significance test (EST) was performed for each MA, and corrected covered area 
(CCA) was calculated to check a degree of overlapping studies.
Results Four MAs were included in the umbrella reviews with numbers of included RCTs of 
5, 9, 7 and 6. Treatment comparisons was NRT versus control. ESs of the former comparison had 
been pooled with the pooled ESs in 3 MAs of 1.48 (1.04, 2.09), 1.41 (1.03, 1.93) and 1.32 (1.04, 
1.69). The CCA was 0.687. The ESTs showed no evidence of either selection or publication bias with  
p values of 0.89 to 1.   
Conclusion An umbrella review showed that receiving NTR should successfully quit smoking in 
pregnancy than placebo/counselling.  
Keywords: Pregnant, Pharmacotherapy, Smoking cessation, Umbrella review, corrected covered 
area, CCA

Introduction
 Pregnant smoker is a global public health problem and concern.1 According to the current 
estimations, the prevalence of smoking during pregnancy was estimated to be 1.7%. Approximately 
¾ of pregnant Smoking was daily smokers, and 1/4 was occasional smokers.2 Most of pregnant 
smoker was reported smoking during the last three months of pregnancy. The women who smoked 
three months before pregnancy, 55% of these quit during pregnancy. And among women who 
quit smoking during pregnancy nearly half of all turned to start smoking again within three months 
after delivery.3 Not only tobacco smoking can cause many adverse effects of pregnancy and fetal  

outcomes such as abruptio placenta, miscarriage, preterm birth (less than 37 weeks’ gestation) and 
low birth weight (less than 2500g) 4-6 , But also found many immediate and long-term worse outcomes  
among children who born from mothers who smoke during pregnancy were enhanced risk of asthma,  
infantile colic, childhood obesity.7-9 
 NRT, bupropion and varenicline are medical treatments approved by Food and Drug  
Administration (FDA) to use for smoking cessation (SC) in general adults.10 Pharmacological aims 
of treatment in pregnancy could be enhanced significantly quitting rates during pregnancy by  
relieving nicotine withdrawal symptoms11 and relief physiologic symptoms of tobacco withdrawal 
which can support more pregnant smokers to quit.12 Many individual randomized controlled trials 
(RCT) had assessed efficacy of SC and this evidences were combined by systematic reviews (SR) 
meta-analyses (MA). Therefore, an umbrella review, a SR of SRs and MAs, was conducted to review 
efficacies and safety of SC pharmacological treatments in pregnant women.

Material and Method
 Search terms were constructed for umbrella review according to population (i.e., “pregnant 
women” OR “gestation” OR “tobacco dependence” “nicotine addict*”), intervention (i.e., “nicotine  
replacement” OR “varenicline” OR “bupropion”), outcome (i.e., “smoking cessation rate” OR  
“adherence” OR “miscarriage” OR “fetal loss”) and study (i.e., “systematic review” OR “Meta-analysis”)  
domains. Search terms between each domain were combined using “AND” Boolean. Umbrella review  
of SR with MA was conducted. All relevant studies were identified from MEDLINE and SCOPUS  
until July 1st, 2018, and selected as following criteria: SR and MA of RCT of SC in pregnancy, 
compared any pair among treatments (i.e., NRT, bupropion, and others), and had SC (abstinence 
from smoking) as the interest outcome which was defined as an efficacy of the intervention using 
among pregnant smokers. Two reviewers independently extracted the relevant studies. Each MA 
was extracted and described for pooling effect sizes in term of cessation outcome and adverse 
effects (miscarriage, birth weight, low birth weight, preterm birth, stillbirth, neonatal death) as a 
safety outcome. The difference of extracted results were discussed and resolved by consensus 
with supervisors.
 An excess significance test (EST) was performed for each MA to test the significant of the 
pooled effect size13, the power of test of individual studies in each MA was calculated by using  
STATA software program version 15.0 (Stata Corp, College Station, Texas, USA). The corrected  
covered area (CCA) was calculated to measure a degree of overlapping among studies. CCA was  
calculated by conducting the citation matrix cross-linked by each MA studies in column and one 
row for one index publication which was included in each MA. The protocol of the study was  
registered on PROSPERO: CRD42018105270.
Result and Discussion
 The overall search results identified 394 items, of which 162 were excluded after checking 
for duplication and screening for relevant of title and abstract. Of remaining 268 articles, 4 MAs 
were selected in this study.
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Figure 1 Flow diagram of the study selection process.

 Four MAs were included in this umbrella reviews with numbers of included RCTs of 5, 9, 
7 and 6.4, 14-16 Treatment comparisons of four MAs was NRT versus control, three MAs reported 
cessation outcome with 2199 pregnant smokers4, 14, 16and three MAs reported adverse effects 
(miscarriage, birth weight, low birth weight, preterm birth, stillbirth, neonatal death) and enrolled 
2286 pregnant smokers.4, 14, 15 
 Effect sizes of cessation outcome of the former comparison had been pooled with the 
pooled ESs in three MAs of 1.48 (1.04, 2.09)4, 1.41 (1.03, 1.93)14 and 1.32 (1.04, 1.69).16 The pooled 
ESs from three MAs indicated that NRT increased the rate of cessation 1.48, 1.41, and 1.32 times 
more likely than control, respectively and provided a statistically significant benefit of NRT with no 
heterogeneity (I2 = 20.9 %, 18.0 %, 23.0%, respectively). The degree of overlapping, i.e., CCA was 
0.687, included 8 index publications and 3 MA reviews and there was slightly overlapping among 3 
MAs (CCA: 0 – 5 is slight, 6 - 10 is moderate, 11 - 15 is high, > 15 is very high).17 The ESTs showed 
no evidence of either selection or publication bias with p values of 0.894, 1.014 and 0.99.16

Conclusion and Recommendations
 The finding of an umbrella review showed that receiving NTR should successfully quit 
smoking in pregnant smokers than placebo or routine counselling. The present evidences of MAs 
pool the efficacy of NRT versus control and show no serious adverse effect, none of MAs describe 
efficacies from the other pharmacotherapies of SC in pregnancy. Future research should further 
investigate and assess the effectiveness of others to enrich the reliability for using the pharmaco-
logical intervention in pregnant smokers. 
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